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Saiu o Slogan do 5º CNJT 

iiova I�-ua.;u, 20 0.8 aJos to -de 

ESTA.DO DO ?.J. 

\ 

1 ,. :: , 
-.J., --

11 Participação com gesto vira I.iE.ni:festo" 

'l) 3om galera, toão pique a organizaçao dos Congressos de base

a- Como formar Cob(co�issão de base) onde não há?
,• Distribuir pes�uisa ào Congrezso, no seu _bai��o, colegio, categoria e

etc. onde ainda não passar�m
• �ecolher as pes�uisa.s

, Tabular as pes�uiias recolhidas(jur:ta: o resultado) e levantar os pro-
ble.l.i'.l&S rn.ais sentidos pelos jovens () 

• �.:arcar wn dia })2.:ra Ç_Ue esses j avens possam conversar sobre o resulta
do àa _pesquisa e a pc:.:ct:!-... dai tirarem prcpost2. de com.o v2..c agir frente
aos probler::ias levantados (podendo ser forffiado um srupinho que continue
dü:cutindo e q_ue ch::.!lle .l!',E:.iS j ove!l.S)

• Conversar co:n o grv_po de jovens e.e sua comuriidaà.e s-obre o 5º CNJT

, Convidar o jovens do seu· ·bairro, 
- oü êvEnt6s- ··

r--' 
CE. teg_oriéi' para as reuni.oes 

• Ler o Docwne�to nº 4 com esses joven

CC5: Papel Organizar Con�Tes o no ·::-a· ::iro (ver local, data do Congrec
so, conteúdo e org- · · zaç� i"inan;eirE-)

Conteúdo{ o cue ó.iSCü tJ.r) - la: q \..,análise d.2. rea::.iã.ade do bairro, ca
ul¾,��ia e esccla e a� juventude 

-

l 

:aêv.e:r em cada re'l,;Jjião, t-ud o o que cada 
cc�ponente d� co�is:âo 2icou Ge fazer,
\re..,. S"�"" a"' ;-f1.·c·; "'! ;.:.:. e"' e "··.::.n�oc-- v�w __ L.-\..L-.- - t--., ........... "S .._ 
. � d . - ( '� . .n.rroiu.n ar -ce:..:.::..s, �2. CO.:Ill.2S�O S3.U,J8

1
Vl0

le�cie, 12 e2pr�;o t �te.) 
Ve:.· como etir.:..__:i:r v.�trce joveas do �eu 
lóc&l de ���a;io

Fazerem um planejá.ffientê de tudo ç_ue pre 
tem en fazer 

•



• • 

CCC: �apel (�.:ue deve _fê·.�)- Gr_;;;.nü:,2.1-- o CO!�ress0 tie cid�J.e (d::.tas d.:.s 
Co��essos Ge 'case e e.e cidade, lr,c;::,l rion , ( - � - , , . .teuào, mobiliza:;.ao e finançõ.s) 

ConteÚdo(o que discutir)- Colocar em comum nas r6u_ruões o �ue está 
acontecen�o ncs bairros 
Fazer F-nálice da realidade e da jUVE':ntude 
Discutir e ter claro na oom.s�ão o Begula
�ento e 2egimento do Cor15re3sO 
Rever c&da passo dado e o Que cada co�po -
r:.ente da cúmssão ficou de fazer (ver avan 
ços e dificuldades) 
,·1c ompanh.;:.r a organizaç�o d os e on,gr ess os 
nos bairros 
:Fronover a ti v:da.::'. es finanç eiras 
1'E-r um pl2..r1ej nmento .\ · 

J 

c-. }..riálise a desenvolver ( o ;;··_;.e e col!lo convers&.r com. cs jovens) 
... 

) 

• Partir dz. ·realidade 0.0 jove.!n óesde a nível local (escola,' faffi.ili.a, tra
balho, ::iairro e etc.) a·té 2 nível inte:rna�ionál, levando em e onta to ::
dcs os aspectos (::;,o=.i tico, afetivo, ecot.1Ô:.i.co e etc.) •

• Utilizar o �etodo V=r - Julgar e Agir
Utilizar dados est�tisticos

-

3e::- crÍ ti e.a
.;,_;.:-of-i1nà.c:.r os te!!l.as levE:ntad os
Ut�:izar su�sidios (docu.oe!l.-tos)

d- o c,;.u_e ·env.Ecr!de�os I->�::" �e-visao 
. ,. -

Av�li&r o que ja CG 
tivo) 

. . . . • . i • 

ojêt:�\':P1s�e�ãmento·individ�&�-e êQle-

1-,cssi 'bili t2.pto ava.11ço� 
é.. ;ú;.- aos obje:tivos c;_u.e: se C2_·.2e:- à·.r2.nçar 

0 cue e c:0: e =::-.e-visar. 
C (lUe -=- v�da err, oào'2 e� aspectos, o co.:It1:,romissc ( :pesscal e coletiv1 

:-.t::,:.�c.r os CJjetivos e princípios ão Congre.:so 
N:.s co .. i�s--óss r_·-.risE:.r o pl2 .. nej5..:Jento, 2:s re2por:sabilidades ss
suci�as, as &titudes, se· es�i haven�o capãêitaç�o 

. CO;!JO 3eS:pêi"t2..!1dO cs níveis e jeito de c�-de. um 
A p�rtir d� ��20 �ue �ese�volv�mos 
Localizar valore2, aspectos positivos e nes&tivos 

- J,. p:..rti r d e �"� pl ::!.n e j a.cnen to 
iroca de e;:.;,e�iência 

- ;. travez de q_t:.es tionam.entcs é confronto

•
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e- �obilizoç�o e �eios

Existe a.18,ln.S materiais a nivel r;acional g_1.le podemos usar l)fil'a divul
gar o Consres::.:-o e para mobilizar os Jov;;ns, no bairro, trabalho etc.
�ue sao:

Video do 4º Congresso de Jovens Trnbalbadores-
. Slide do 3º e ong:t:·esso de Jcrve!lE Trabalhadores 

I.ivro do li ,, li li li 

, - Eté.l!lbem pode�os promover eve�tos como:

• Debates sobre alguns teI!lE..s, com filmes ou docum.entos,
Festival de pipoca, caclhorro �uente, poesia e etc •

Sliàes •.• 

• Torneiros
fesqúisas

• Festas a fantasia, do ridícu lo e outras
• Seminário de estudos

Passeios
Peças Teatrais
E outros mais tsem a Criatividade 

.) 

É importênte I!!.ê.nter.i.!iOS os j ovnes mobilizados antes e depois 
gressos àe base, cid�de e naciona . 

I 

- Também e:..:iste outros neios àe à..ivul&ação cio 52 CI�JT, como:
• Ca.!rd.sas feitas po r�.I (b�ir�o G:rar•õ.e ::i.io)
• Camsas feitas pelo EBtaõo ão 3J

Carisas feitas por ro�to Al�gTe
• Ca:nis�s feit�s por C�noas
• :arocl:.es feito po j�auá ( S.?)

dos Con 

. . ' 

Cs cart:::.z.es, br-ocl1cs 
. . ·; 1 

e éa�EÊ.S ·z. nivêl' Haciqnâll deve-.rrL �a�_:t ,firurl 'el

e

�ete�bro, estaoos sé dependendo de éiir�iei1�0 · __ _ 

f- (:utrcs ::spe:ctc::. f::·t:-!"!.ts OE C0 ... 1gr-é.:..,�os de ·:::ase ver no BCI.(regt;.la!!le�
to d: ord er!:. in ".; e:r-P...S:.) d o 5 g e o.n.:sress o. 

3) Composição da COK ( cc·rj_�sãc crge.-.nizadorz. nacioanal) do 5º Congresso

. 14 jcvE.ns rê;,Tes:::.:::°!;:;�tes 6.e l3 estados 
• 2 jove:n.s tre"'::>z...::..h�c.ores é.o ::::.eio :[Ul.'é.l

(;orr(i::>...-.-,,ç;;o :,- 0 c1·,_....,_, , .. �1;�,:;- �,.,, JfY•--:> ...., -.1..;,.c;... t.:- -'\..- "'J-- .t .. _ri -0.vG. \.,;,e..;, \Ã..ID 

- e::.: <:: , 6 .,,.,, r� � -� t,. - .!. e ., � a -:.· ..: - ("'"I S - , .. h .. .. � .!'..·�-e� _i. _ e_;ir-oc __ ,.=._'1..,e� nc..� •. et;..LOE;::, ao ..!..J.. ..,e::;:-ao.os e responsaveis ue ,
1 

aco..a;,a.nhar a crg,-n-: ..:a;ão d os C vnc.ressos nas bases, nas cià.aà.es e 
naci0B.B.l 

- C re:�.resent.-::r-te do :Istado ao ?..J é o nosso companheiro 1;.le�nd:te de
-,1 ol t&. :lc.d vrri 2. 

J 



4) Fi112.11çr:s

a- C �ue �e?e sez· fin�nciado:

• _;_,ioerad os
• ::.ncon tros 1\aci onais
. 1:1eios 1-�acion:.is c:e d:.vulga,ão (cê.!I!.isas_, broc!'les e etc.)

• Viagens de articulação do Congresso ,-

• Healização dos Con6rressos de Ease, cidade e nacion al

b- Como financiar

,. 

• Com a partici�açã9 da juventude trab�lh�dora, pessoal e coletiva

• 

• ?ara ��e isto aconteça não pode20s trabalhar com ireposição, illê.S fazen
do com �ue os jove�s que vanos envolvendo, compreenda a importância -
docB�um.ir tote..l do Coneresso, inclusive finançeiramente, ou seja:

As cidaàes cevem co:ritri]?ui.r com. o caixa Nacional do Congresso com:

Um dia de Salário ou lli!l. dia de contri"bu.ição (pa--..;a os q_ue não traba-
lha.m), as cidades de\,GI!l pla."11e;:_p.r como
10% do total d o cai};a da cidade

• U.o..a se.cana de atividades para o Caixa Nacional

?a:ra o Con,=,.resso 6.e Cid.ade

. Propor c on tri bu iça.o ::r....ensal dos

Cficinas de �rtes , 
"\ . ... . J:u.''lgu a oaiana, a.L:noç os e 

�i f :::s bSr.u..s e· o-,,;_tros
-·- - ' ; 

Co.:i.o Garantir: 

os Congressos qe 

etc. 

j OVE::IlS

1 

·-;,· 

3J.SCLr c o .CTUJ'.i.i d f::. 6. e s , sindicatos, associa·;oes ãe moraà.o 
res, icrejas 

C,v_t::. --os �eios 

e etc ... 

. , . . ... Ja connec:i.aos 

c:riaT 
úcuparmos 

\. 

:,fü.itc=- meios fin.�nçeiros co.:i. :pouco retorno, 
todo te:..:1po desen-_rolvenào--os 

I 

' l 

5) ArQuivo do Conge�so

para 

.Desàe as bases, cidade e Nacional, .:.eve arq_uivar tudo g_ue diz res_pe_!
�o &o Cona;resso

. :i'0tos, cE..rtazes, ca!I:isas, ccr::vites, cartill1.as, ;;l:.:.nej2.r:1entos, s-,1bsÍcli
os e etc .

. ��viar ��ra liberaõos, cid��es e Con

- �
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• :;sté::. ... ·.os vivE::-1d0 rHEi. m0-'ento q_ue ;,recisc::!.tos de c::.va ... 1ar :._;rofu2.1da.I!lente,
OS filei OS de ln ta dos trabalhe.dores ( Sir1dica tos, O.l)OSição, CO!l'ÚSSãO de
�r�b�lhado rcs e outros) pa.ra po�ermos avançar na nos�a cadnhada con
tra o .Ar.cocho Sal2.rial, contra a Divida .Exten1a e contra q_uc1lq_uer ti
po C:e ex:plbrc::.ção por parte d o gove:i-no Collor e dcs .i:)aises rticos.
�c.:it1·0 de::>�e ce,ntéxJ..;o levantar a rc::üidacle esr1ecifica da Juve!1tude
.::r" b;;�lj1::.ã or'1.
Diante desta realidé:.dade levãntada, v ü,.os :.1 itnrortância de nos orsâlli
zar no local de trabalho e te:::-mos o 5Q Con�resso como 1,:n'oposta de o:..�
ss.niza;:ão e mobilizaç�o dos JovE:ns.Trabelbador8s, c omo:

• Fassanão ljE:.S�uisas no local de trab::.lho
• :]eu..YJ.indo os jc-vGns r,c.ra discutirem algwn2s - questões especificas

convida!"!do-os para ever.tcs e atividaàes dos bairros e cidade

7) ?.úI e Regi�en�o Interno J

'-'

3·�gt;..l21!18nto de Cr-iefu Interna do Cor2_;resso , à.iz :r·espei to ao ilj._r1ciona
men�o ·à.os C o.ngrê.:::sos de base e cidé:.:':e

. i i.'.ll_;:0::-·t?.n.;e t0c?..s as Cobs ,e Cccs tE:_"e.i!! err.: mães 
s.s C:L;:-.ridz..s e co:ocê.r em p1·atica seu ccntev.do 

e ler ere g�üpo, tir3r 
f 

8) Contitmidarle

- O �ue ____ .,! .:..; n
;..,• e::.. v_ -ª as àec�SÕ8s co Congresso 

Irossegui;r o. _;_.,r�cesso re cc!!...,cieÍ1tizâção 
analises e �et0dos 

des 

. lia.>;.ter os jovens unidos e..1 ayão e õ.espertál1do nossae: lidêr2.n 

9é-� 
,.. . . 7 · '1 · . - ' . - f ' • .t:·2. ::>2..-1:..a:r. an& ise e .rev:1,s?,o e.e_ ·.;ia.a apro .; .. '1dando

"i'- • • • • . • . . 

�on�inua-r co!Y os 
Bes9osnsabi�izar 

. , 

grupos �ue Ja se r��.nen 
os j oven.s p�r-ticiJ;,ant�s do cont.

::,?...:- e o:: .J.:::.1m1à�d.e a :�es ��i.sa 
;._c0:::._..,ãri.:--i.:...:...1Gnto &o:::: j :;ver_s e.tir.:.gidos1 

• �lf:. bo:..·c.r doc·�.!.:entos J.Je.ra 2.s entiêaê:.es poli ticas
1.iti:.izflr meios .:.e co.::rtJ.rüce.;ão

::,2ve.:.cE ·o-o.sc::-.r te-à.o tipo d.e a_l:,oio e divu.les.ção; kdio, jo:r1�is, c0ilu
r"::.c: �s=, j0::-�2is .:.:.te::rn2.ti.vos e bcletins es_pecicos 

. :Deve seeuir crie1".!tal)àO as discussões 
ca��ega .rr:uitas crienta;õ�s 

. -

e _;,roJ eº e,ss 60 Cons:re:so, pois 



0?�.µ �ONDA - :Bairros: 

••• I.:.,UüÇU, 19 ele C.�úGto de 1991. 

3elo Eorizonte= �tiste Cob, co� .mais ou menos 10 jovens. 
Fizeram laça.;nento do CongrE;sso no bairro com um .Assemblé
ia de JT, on,., e re:uniu 60 j ov·ens 
A C ob se rew1e �-se.ru.analmente 
.?.eali:t.....:i.ra.m evento finan:;eiro para o Con._:resso 

,adiu Belmonte= Bxiste Cob com mais ou. ,!lene,s 10 jovens e se reunem q_uin
zenalm.ente 
Estão re:2.lizando evento finançeiro no bairro 

in�rlândia= Exicte 3 jovens a� frente e outros cont�tos 
Fize:raJn dl.l.ú.S reuniões e pascaral!l o video do 4º Congresso 
Está marcado um evento para 08/09 

tg Inez= Existe 3 jovens ,Je frente mais alguns contatos 
iia.rcara.m o lançamento do Congresso para 15/09 
Já houve,uma reunião para orgar:izare.:n o evento 

iO Luiz= E:x.:iste contatqs soltos 

:>S: Esses bairros é a junção de alguns bairros vizinl1os_ 
.t, 

E em todos esses bairros já foi distri buidn. a pesq:uisa do Congress1o 

_n.hei.:c ...... r _.(dis�rlto à e J?i:raí) = :::..:;.:iste um "'OVeJJS de :frente e IDD.iS ou menqs 
7 aunt�to� i1:��o 

Participam da Ccr.:úss�o 
-- Se reuneci mensálwer:te 

:-0Jeçao 

- Ji. ·1..;u"le u.Ja re·...: .. n· �ó \!-

t::r..;i,0,i t.r.;ü. c..l.� aconti:;:cer um evento 

e .B. j\-iansa) 

�al.izar Congresso nas Catec;orias-: 
w 

Rod 6v :i'..ári os 
. , . Comt;rciar�os 

i:letalurgicoa 

' '

1 . -



- c:,m .r.,,_,_. :1J

�3/08 Lançamento de 5º Coneresso no bai:::·ro Cidé...Je da. Aleeria em :aesende 
bVento com vide o no bair�o B�rra III em Resende 
i:.ncontrão ele Jovens em Barra i:!ansa 

�l/08 Bazar no bairro Jardi� Belmonte - Vol té:. Redonda 
- Encontro c00 a Coe de 3&.rTa dú Fir�i

a/09 �profunc.c..ne11to Coe de Nova Igv.a9u

}ô/09 

c:;oc;-.,,1 • 

Rªunião cc� �es�nde
Reunião Coe Volt� �edond�
I.ven"to no "'.:iai:cro lninerl3.nd:i:::. - TR.

!2/09 - .c.,ncontro com jcv�no dno cc:!l·c.r .. ic1: .. :e;., é:e r�ovc. Friburgo

A.tivid.:..éies que js acontecer..im 

L?/08 

18/08 

\ 

Vi si ta e i,ov.:. .}:'ri oure o 
.;.teu.nião �C! Ove .rd.o de: J o.ne-ro
3eunião da C oc Ifov:J. It;uaçu 
Reunião cob bairro e entro rGsonüe 

Visita em i�ova Friburgo 
rteu..l'lião co..:::. j oven& - J:'enha :� 
};·asseio e om j ove!lS de I tati:i.ia - :a'- Gende 

i, 

J 

1 ' 



- 2 -

1'8Jii I;E:;l'S_pectiv2 de 12.zerí:.w Gv!!JY�:·,so j·c..;.�-,;c, cem·.;. __:,eGo!!à.é.

COi..,ü!.:·:Jilo eie Cids.je - 5 jov:ns 
J.epre::.entantes de;::".,a co!!'!.issao p&rtici�:;a à.a CCC de V3.. 

Piteiras(+ 4 baL:·ros)= :2xiste um contato 
uonte Cristo(+ 6 bai:i:ros)= �xiste do.is jo-vens de frente e mais três con 

tatos 
Passaram o video do Congresso 
Já houve alg-c.rnas reuniões 
Fassar&m pes�uisas 

I�� 4 e cutiara= Dois contatos de frente e mais al6v.ns contatos 

São Judas(+ 3 bairros)= Contato com grupo dê jovens e PJ 
Leram Tiocu.ru.ento nº 4 
Passaram pesq_uisas ·. 

Ãno Som= Zxiste um contato 

SSEIIDE - 3airros: 
o 

Cidade da Alegria= Cob com .iilé.ÍS ou Denos 8 jovens 
- ?izeram 2 reuniões no oairro

vão fazer lançamsnto ào Congresso no bairro 25/08

III(+ 2 b:::.i:.'..--ros)= Cob com. f4.Is c.,u J1encs -6 jovens 
Já se reuni.ra.G .si.lgu.,:-..as vezes --

3ealiz2r2m ui.na gincana no bairr� 
vão :passar o d o e onsi�s-o d ia 25/08 --

() 

r. c..- .!.,. ,or .._\J ç_._ \.l..!.
4 

\ I A bairros)= Cob co.rr. ···e.is ou ILenG:>.s· .j cr-reDB 
Já fizer� U.!1'.é- re-i,P"l ião � �rc�a:::. a , <.., \. e· . . 

, .prox::.!Da J?/17/08 

:Farz.iso= .Existe 

CCC 1 e e,;tiesão
\ . 

de Cid.�6.e) U..:.78 
, -

fro:..:i!!l.a �eillüao dia 08/09 
1 

10 j cve11s 

,.;, 

-;}_P:.?..:�- DO PI::-zAI= ncuve c:.l&U-ffiêi.S rcun.iocs e orn conta tcs éi e Grupo de Jovens 
::-�an :;:ã::ne:i te à.o C ong,ress o 04/08 
Foi tirada u._:a c0:;-,iss2.o coJl 16 jove:r:s re_;,rese:nt2..:1te de 
6 'vai1-ros 
Já foi 

, 
. 

-

_pro:u....mz. re1Ll'liao e o.sisz'ão 
, 

.n.!·m?....:... DOS ?J::IS= Zxiste u .. ma co.Dtato firme e1 ,ma.is 4 conts tos sol tos 
r2.:cticil,:ara11 d o Se.min-2.rio Naci one.l 
i';ão tem coe e nem Coo aiJ1.ãa 



o 

- .) -

RIO DI JANEIRO 3airros: 

Penha (Morro do Caracol)= 3 jovens de frente 
iiealizaréiül pGsquisa no bairro 
Ro�ve wn evento.no bairro (teatro e debate) 
ilia.rearam uma nova reunião com esses jovens pa 
ra dai reafirmarem a Cob cb bairro 

:i·}arechal Hermes= 2 jovens de frente e .m.s.is al5v..ns conta tos à.o bairro e 
do grupo de jovens 
F·2 ... ssara.rn pesq_uisa no bai1·ro 

Ir�½auma= Passaram pes�uisa 
Existe alguns con.tatos 

Contato com o grupo de jovens 
, ' -

Ja houve algumas reunioes com eles 

Vila do João= Zxiste contato com 2 fy·eiras:y alguns jovens 
PassaraJii -o video do 42 Congresso no bairro 

r Já fizer2m algu.rrl&.S reu..r�iÕes 

Rio Cumprido= �xi.Ete 2 cont2.tos 
1 

Fiedaõe= Cont2to cos 

Iiorro são Carlos=- Jovens do lr�C 

I_T;.30:tÃI= .:Dois conta to� d e ;:rupo d e 'iJ ovens 

NITErtOI= Conta to co.J'.). os 
• • 1 � 

FJ

. . 

--

_310 :)E J.,;JfEI?.C=:f'vi 
1 - e ont2.. e �e a J:,&:--ti�.P�ção de mais 

urri. lanç2m�n't:o 28/07 
ou �enos 10 jovens 

Ja, fc,-' r.-i·=- ca:n e, � .,..,ro' -,-i m::, ·rr-,n,.,; ª-º ...... __ ..._ U..'-4 \,,A, ,J:1- -o.--�.LC,.. � _ 1,..,1,. __ _ 

- �y;ste co�t2to com a�g�.ns jovens
Jovens -;>ela :ioertação)

de. coc

da ,-.J�-r ( Or·...,·-ni· Zª"'� O V ..!.J 5-Cl..L ��::1. de



1' C'I � IGU� ;rr= 3:::.ir::·os: 
'('('OJJJ\..CJl .L �fu'.,, 

3�nco ce i..reia= ?:xiste 2 j1..1vens de f1·2nte e rD�is al6�s contates 
Já fizGrê...m dues rtuniÕes 
Bs tão pens::..nà o �m f�zer .;_·;i· evento no bairro 

� .c.Clo..uO-
Cha tuba= 3 jovens de frente e mais 3 contatos firmes 

- i:as.;.ara.m pesquisa. e fiz6rc:..m algv.ns eventos no bairro

Três Corações= 3 contatos 

. - 'f -

Pas0arr:n pesouisas e fizer� u� encontro 

6 contatos �o bairro .l� ��.A.-e--
.t

���N. Srª do Ca1·mo=
Partici.)arain à.e al_;u.ns eventos da cidade 

3�o Vicente- 4 contatos firmes, p�rticiJaram 6e eventos daci.dade 

,:ué:i"!ãdos= 2 contatos fir2es 
() - Fizera.:n um evento lan;z.ndo o 5 ç C on6resso ... � 

d�on Faô$OS e Stª. 3ita= 2 con�atcs àe frente e Ill2.is alguns jovens 
Fers.1,;ectiva Gs réa:i..iz.a.�·E:-!l'! um. evento 

3ranca= 2 contavos f�raes 
I 

:ferspec ti-_,;. àe rea.1.iz?:::..·e.n t;.,.:. ev &nto no bairro 

Stª Eugenia= 1 contato 

Coelho da ::tocha= 3 conta tos 
FaE�ara= 2 pesquisa 

J 
Já SE: :rE:v ... !Ü!"'c..� &2.8'° �_:._a vezes 

?:io= �-ob e·;,,, 4 j·o;cs,� �'t�a.. -�. 
- Se reur!em ç;.u:.·�ze.:1al!:.lente

Fizer��..!.: s. ��o n0 n�i��o cera video
Contato cc� e i-::-ui:o 6e j�•v8ns

- .L[;..Ctie::..:;,a.::i -..€ ::.�ividaL'ies do b;U . .::--ro
J�rdim Iguaçu= 1 contato 

• Cor.!.Trado= 2 co�tatos fir2es
- , Ja realiz��a� at�v��aóe f:n�nçeira.

3 . .... � . , .- . d Fc . .:·.:c:..::!lbi= J over..s üe :rrér.-r.e e Ja es "ªº Sf: rell.!1in. o 

. , . 2 Conerciarios= cont����
Fizeras fesuival de pi_p:-;ca 

CC:C= .n co:J.iss�o de e:iar�e se re�,...,:: êe 15 e,;. 15 dia::: 

-·

,;._ -

�ua.se todos os br:.irros es.:aõ _2.J:,re:::entados � co.'..:'.i.i.ss�o 
J:,.s tá m:::.rcado 1.l:!l 2.2_,;:::.'of �nr�.:.'!:ç.;nto ;,.1'.:.. �et2rr:bro 

... ___

'. 1 



�º CONGRESSO NACIONAL DE JOtENS TRRABALHADORES: 

Err Poucas Palavras Podemos afirmar que o Congresso amPliou o quad1·0 da JOC, tornou-a / 
maois conhecida a nivel estadual e nacional e que a nfvel de cidade o �ue foi neg�tivo 
Passou a ser refrencia no sentido de avançar. Em relação ao 32 Congresso houve avanços 
consideráveis,quando cor,seguimos organizar a Continuidade, definindo Cronograma e con
teúdo, Possibilitando a Formação dos jovens trabalhadores, através da TAREFA DE EDUCA-
.... , 

ÇAO DO Movimento, desenvolvendo a Analise da realidade, a RVAO de formêL coordenada. A 
Continuidade está imPllcita no assumir da realidade que vaos rroPorcionando, atravé� / 
da Ação: o quadro de jovens envolvidos hoje com o Movimento co!17f'rovam isto. 

Desta forma estamos contribuindo Para o avanço d a JOC e do Mov�mento oPer�rio, / 
quando conseguimos ainda que comtodas as limitações, rroPorcionar: 

* a descoberta da realidade
* EsPaços ara RVAO

, .... 

/Pcssibilttando atraves dos jovens trabalhadores, a concretizaçao dos Grupos de Base, 
como um meio de fortalecimento da organizé:.ção de ��-ase do movimento ol'erk-ioo. 

LIMITAÇÕES HO PROCESSO DO 4 2 CONGRESSO: 

,.. . *Arouca �eferenc1a do 3º Congresso.
* O movimento Praticamente não subsidmo u o cc�sresso com an�lise da realidade. Assumi
mos bandeiras de lutas sem ar rofundá-las ••
* A debilidade na infra-estrutura condicionou o conte{;.do:.
* A instabilidade no �rocesso de montagem da comissão nacional

� .... 

* O I!EGULAMENTO NACIONAL f' as.sou Por cima do n1vel da açao da JOC e da realidade da Ju
ventude Trabalhadora.

1> ARA O 5 º CONGRESSO:

. .... , 

* Garantir cond1çoes c1e Infra estrutura desde as cidades ate a nivel nacional.

* Garantir maior e�tabilidade n2. comissão nacional.

* Da JOC subsidiar a ariilise da realidade e garantir orientação clare de Continuidade.

* Da JOC assumir o Congresso corr.c- um MEIO massivo resultante dê, ação mili tê1.nte, assumiE_
do-se f' ortanto como é'.i f' rincir al resrons�vel f ela continuidade. Esta não im:'ede o aroio
de outras entidades.



ESTRUTURA / COORDENAÇÃO /PLANEJAMENTO NACIONAL: 

H; algum temt>o refleti�os que o grande c.esafio Para o Movimento, er:tre tantos outros, é 
- , 

o de Fortalecer a sua Organizaçao de base, sobretudo, atraves dos GruPos de Base� Disc� 
ssÕes neste sentido não tem faltadao. Às vezes o que falta são militantes que assimilem 
e encaminhem estas discussões. Não tem havido estabilidade nos Cor1selhos r.acionais: o / 
militante que rerresenta a cidade nnn conselho nem sempre é o mesmo q1).e volta no (1 rÓxi
mo. H� até casos de militantes qut· ab2.ndor!aram e, movimento logo a Ós chegarem do Conse
lho nacional. :tAuitas vezes o cont:e-cido dos conselhos e de outros encontros nacionais é 
centralizado em mj li tantes que nem s emrre assumem em suas cidades com:iromissos com as-· .• 
coc,rdenaçÕes. 
Por outro lado hi a necessidade de amPliar , ou seja descentralizar é,a coordenação na 
cional. Em função disto tem acontecido os arrofundamentos regionais com o objetivo de/ 
caP aci tar um quadro mais �rr,P lo de mi li tant es. 
Vamos ccr�statando, também que a JOC vai tencio dificuldades-. de avançar em mui tas cidades 

, 

e �eixou de existir noutras,. nos ultimos anosc 
-Ané,lisamos que a JOC Para avançar tem que ter coordenaçoes de cidade/estado/nacional /

que consiga f' rojetá-la. E aquela Vé.lh� história: tudo o que não se Projeta acabé-i. vege
tando. 

r artindo destas constatações arresentamos ao Mc-viment o Nacional este esboço de rroros-/ 
ta onde conjugamos: Estrutura/Coordenação. e.Planejamento Nacional. 

------------------------------------------------

.PROPOMOS QUE: 

* Haja uniformiê.ade na� coordenaçoes de cidade a nlvel nacional:
Sendc que:

de julho a. rtCVé.mbro 88 todas as credades elejam s-.uas coordenações. 

P erlodo: 2 ou 3 anos 
Critérios: definir neste conselho 

* COHSELHO HACIONAL: As ccorden2.çÕes de cidade/estado
tituir; o Conselho Nacional.

mais a coorc'enaçao nacional cons 

* Terá encor.tros anuais. O fl rin1eiro Encontro em Dezembro 88 rara:

P LANEJAR E PROJETAR o Movimepto nacional tendo como referência os p LANOS/f' ROJEÇÃO das
cidades/regiÕes. Para tanto neste Conselho: 

* Definir Pontos em que as cidades estarão P rojetar-.do até Novembro(Ação, assesso
ria, infra estrutura, Finanças ••• )

* Da coorc1ena.ção nacional (ampliada e Executiva) ter este trabalho como r rioridade nestt�
P erfodo.
============-------

-
--

-
-

----------------------------------------------------------------

ASSEt-',BLfaA NACIONA.L DE MILJTANTES: 

Esf' aço Para Análise .da realic'ade/Avaliação da açac· do movimento nacional/Ava� iar traba
lhe do Conselho Nacional ••• 

p ARTICIP A,ÇÃO: Militantes - 'l'escm·<-�iros - assessores - Conselho nacional 

P ERIODICIIJDADE: 2 anos - A Partir de 1990. 

' ' ' 

,. 
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, 4.o CONGRESSO NACIONAL DE JOVENS TRABALHADORES -. 

De 4 a 7 de etembro Osasco - SP Promoção: JOC - JUVENTUDE OPERARIA CATÓLICA 

. RUA CONDESSA DE SÃO JOAQUIM. 215 - CEP 01 20 - BELA VISTA - SÃO PAULO - TEL- 278-0099 
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De 4 a 7 de Setembro 9sasco - SP 

�" {)

Promoção: JOC - JUVENTUDE OPERARIA CATÓLICA 
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DINÂMICA: 

SUGESTÕES: 

- As dinâmicas nos grupos devem ser melhor tral:Julr: 1 1 :.; ( �u ,�"-

denação garantir eixo); 

- paÍnel, cochichos, grupos (aLé o momento, 1·esr ,}t ,
i ill);

- Trabalhar melhor questão dos s cretirios.

Próximo Conselho, ser noutro período do ano e em outra cida 

de; 

- Trabalhar em forma de tese para que o CN ( ssembléia) seja'

mais deliberativo. 

AVALIAÇÃO DO CONSELHO - PEPE JOC/ARGENTINA 
----�---------------- --- ---------

CONTEÚDO: 

DINÃlVIICA: 

JOSÉ LUIS JOC EMIGRANTE/ALEMANHÃ 

Análise da REalidade: Os 3 dias foram muito, para nao se 

ter aprofundado concretamente os temas prioritários e impor-' 

tantes para o movimento; 

- O conteúdo de análises deu bons elementos para o movimento,

para seguir aprofundando, planejando e tendo uma orientação ' 

comum; 

- Constatamos que temos recolhido bons elementos para s guir'

caminhando e aprofundando (Ação do Movto., Extensão, Inici�-' 

ção, etc), para fortalecer o movimento; 

- Se repetia algum.as coisas e não se aprofundava.

- Através de cochichos, paÍneis, trabalhos em grupo e secreta

ria (resumos do dia), se tem conseguido que se chegue a uma ' 

Ótima participação. 

- A coordenação sabe coordenar (sem comentários perigosos).

OUTROS PONTOS: 

Convivência regular (já que os dormitórios sao separados); 

- No que se refere a outra " forma de conviver", \ 1 puta madre"

mui to boas ( se encendiou mu:L tos amores platônico )

( 2)



' 

ê.o 

- As festas foram muito poucas, muito boa· para St.rr11 poucas,,

(também se incendiou amores platônicos).

- Correio Quase Secreto, foi uma boa idéia, bas t,.ü1 L,· l ú fun1co 1

para animar a plenária.

- Comida em demasia_ _ _L.f?-lta vinho, __ �**jamoú_s_er. 10,- "**copa,

café e pure).

- Casa boa - Pepe/Argentina

- Casa frágil, pouca infra-estrutura - José Luís/Alemanha

Tradução fatal, (Lucimar não me fez "nem pouco caso")

�eB�_s_umindo, sem querer desmerecer à ninguém, pod mos consta-' 

tar que o 11 melhorzinho11 tem sido as mulheres, Célula da JOC ·1� 1

Brasileira. 

- O intercâmbio, assim como, a participação no Conselho tem si

do de um esplendido enriquecimento para nós, tanto como a nÍ-'

vel de elementos, como também para adquirir uma melhor visão '

do movimento a nível internacional.

- Tem que fortalece-lo. Adiante, animo para seguir.

Nota da Secretária: ***/*** expressoes sem tradução 





CAMAÇARI - BA: SÓ os professores realizaram assembléia par'"d �irar d 

legad�s (Ju.1ia eleita, mas não assumiu por caUBa do CN da JOCB). 

FEIRA DE SANTANA. BA: A comissão PRÓ-CUT regional organizou dois se 

minérios. A Articulação está presente, mas só num delegado (sind. ar� 

quitetos MCR-ART). Há ainda outras forças como o PCBR (mais represen

tado), o JOSÉ NOVAIS e também as independentes como JOC e outras. 

FORTALEZA - CE: O Congresso Estadual será no ínicio de agosto as 

força e presentes são: Articulação (I)RC), C .. G .B., Causa Operária. A 

JOC tem perapectivas de tirar delegados na categoria dos �omerciários 

e cont'•�ijões •. 

TERESINA - PI: Houve o Congresso Estadual, mas não houve debate pol!

tioor as discussões não foram aprofundadas; houve briga por causa dos

encaminhamentos-:. ArticulaçãoXCc>nvergência Socialista/demais orgãoe .. •

Dois militantes da JOC votárani· -na·s. duas chapas, UI!UlPela Articulação

outrQ. pela Converg�ncia S0.cialista.; ·'e oútros _grapos-. ·Venceu a Artio·, 

BE� - PRt Vai haver ainda o Cong.resso Estadual. Avelino G�jer # • 

uma liderança na região a tem mui ta influência .• Porém o peso da "1t't-

q_u rda aumentou pois ganhou vários sindicatos de peso como Alimenta�� 

ção (que é o maior da região)º 

SERGIPE::-J!iÍ houve Congresso Estadual. A Articulação foi minoritária 

recua9-se a compor a executiva estadual. 

RECIFE:.- PE: Haverá Congresso Estadual em agosto. Nas regionais domi

na a CUT pela Base e José Novais� 

OBS:--Pera ·ae demais regiões, ver o calendário no cadeno das Teaes0

2 - Teses, táticas mais questões quanto ao 32 CONCUT 
�---- ------- -------- ------ ----

.� •1: Quem assina as teses .• Ver as mais importantes. 

1 - MOR 7 - FNT 

3 - PCBR 8 - Jiost Nóvà'iê 

5 - HIBELU 9 .,.. .. conv.i.. Sàcial:tata 

6 - CUT pela Basa 10 - Articulação 

(para oo�plementação ver �ooumento, já entregue) 

Pontos divergentes q_ue marcarao o 32 CONCUT: 

1 - A OUT e o Socialismo 

( o?) 



2 - A luta econômica e o papel político do movimento sindical 

3 - Pol!tica de combate ao patronato e a Nova República 

4 - Valorização da Democracia interna 

6 \- As oposições sindicais na CUT 

OBS: A classificação foi tirada de um artigo elaborado por Renato • 

Simões - Sindicato dos Meta11h-gj,.co_s de Camp:j.._nas - SP 

r Outros pontos polemicoa: 

Constituinte ( qual a postura; assina ou não assina) 

- Dívida externa

- Comissõrs de fábricaXcomissão sindical de base

- Proporcionalidade (como concretizar a proporcionalidade, a briga ae

dá encima do como)

- questão do contrato coletivo

- Aa seoretarias da CUT ( que funcionam desligadas do conjunto da ·•ma

neira independente, não a serviço)

- CUT - sindicatoXpartido

- Questão Internacional (os intercâmbios se dão só à nível da cúpula,

não àa base.

Táticas - Algumas: 
----��� -------

ARTICULAç-Ã 

. . . \.,-

não joga claro as questões (é de tudo um pouco) 

usa delegados para massa de manobra na eleição :i 

- peso dos ru.rais no congresso (ver os sindicatos'

rurais que assinam a tese 10)

Joga com as lideranças: Lula, etc.
(' 

CUT PE� vai jogar em cima da constituinte (desgastado) 

BASE ------ da proporcionalidade 

, · ·A CUT pela Base e contra toda mudança de Estatuto neste congres-

80 o 

A Articulação quer aumentar o prazo da. um congresso para outro'·

quer reduzir o número de delegados, definir critérios a partir do nú

mero de associados no sindicato (contra número de base da categoria). 

(3)



... Tem grupos qe� VAO fechar com outros em alguns momentos do con-'

grasso, mas não a nível da prática. 

A CUT pela Base nao tem muitos nómes à colocar a nível nacional, 

tem-se o nome de Durval - BH . (Part. Op. Ind.ª-P-•). 

3 - A Participação dos militantes da JOC no 3º CONCUT: 
- ------------ ---------- -----

Quai;._ as perspectivas de delegados jocistas ? Pede-se para fazer 

o levantamento, neste sentido, neste CN.

Encaminhamentos: 

- Centralizar as informações das regiões no sentido de mandar para o•

secretariado nacional da JOC

,., - Elaborar um documento para preparaçao dos militªntes, para reoeber•

antes do 3i CONCUTo

- Garantir um espaço de articulação da JOC no 3º CONCUT, no sentido'

de um encontro o dia anterior à abert�a do congresso, com momentos •

durante.. L0cal: Sede da JOC BH.

- A médio prazo .. Realização de um encontro sindical (mili tantas); re

tomar encontro 86, elementos a tua is; buscar ver um.a postura mais co-•

mum no movimento.

, , J Se discutiu tambem qual a posição que vamos assumir, qual a tati 

ca� com quem vamos fechar. Alguns se colocam no sentido de fechar com 

a linb.a que mais se identificar na sua região - por exemplo - Fortal! 

za vai fechar com C.G.B. no congresso, na prática com CUT pela Base.• 

Passo fundo: "ou a JOC trabalha sozinha ou a JOC se junta com a Con-• 

vergân.611 Socialistaº Viu-se que temos que avançar , não se pode fi 

car sem posição como alguns apontam, temos de nos aproximar das for-• 

ças que se identificam com a gente ( análise da realidaàe, estatuto,' 

plano de luta ••• ) Precisamos t.smbém aprofundar o �ue significa a- no� 

ea atuação na estrutura síndjcal e como atuar nela. 

( 4)
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consun10, ao mesmo tempo em que deixavam d8 produzir outras coisas de que n.2, 
, cessitavam. Assim, por exemplo, quem so cuidava do campo passou a comprar a 

rados e outros utensílios produzidos por um artesão que, por sua vez, c,im ... 

prava alimentos que não plantava nem colhia. Foi nesta fase da hi·stÓria 

anterior ao surgimento do capitalismo - que o produto virou mercad .. oria, is-
, , to e, que apareceu o valor de troca, alerq. do valor de uso. No exemplo cita

\ 

do acima, o valor de troca do arado era, digamos, um saco de feijão. Isso' 

quer dizer que, oferecendo um arado, o artesão podia obter uma certa quanti 

dade de feijão oferecida pelo lavrador que necessitava de arado. Aos pOUCO:ê,

os homens foram tornando mais simples esse processo de trocas, forrun sim:oli -
-

, ficando o comercio. Em vez de carregar um saco à.e feijão nas costas, er:·,
·, 

1 ,.., mais simples o lavrador levar consigo uma pequer11:l, porçao de uma coiso. '.l1; r..: 

fosse equivalente a um saco de feijão, isto é, que representasse o vale::.:::::_: 
'\. 

s:i.co d.e feijão. Essa coisa simples equivalente ao �or de troca de u.i:i.a ::....:.:· 

cad.oria é o DINHEIRO. Então, o lavrador trocava a sua';mBrcadoria (:M) po:r
\ 

n.c½.eiro (D) para assim, comprar mais o
1
omodamente outras 'lne_rcadorias (M) 6.::J

\ 

que necessitava. Esse _processo de trqcas simples a.e morcaà,orias podo :.or __ 
'i , presentado pela formula: 11:rvI-D-NI" 

Nesse ato de trocar surge 

saber que um saco de feiJão tem o 

lor de um saco de feijão e não de 
.. 

de troca de uma mercadoria? 

\ \ 

um\problema: como é que o lavrador fOQ0 1 

valdr de um arado ou que o arci.do tem o �,";-. 
1 
\ 

meió saco? Como é que se conhece o valor' 
\ 

A resposta a essa pergunta só é possível se descobrirmos o que há 
\ 

de comum em todas as mercadorias. Que podemos encontrar tanto no feijão co-

mo no arado? O valor de uso não serve do �ase, porque as qualidades das mer 

cadorias c,Jrrespcndem às necessidades dif·et{:ntes. Ninguém come o arado e 

ninguém ara a terra com o feijão. O q_ue há d�·�omum em um e outro? O que hi. 

de comum em ·todas as mercadorias é que todas elà,s são trabalho humano mate

rializado 7 isto é, todas elas - mesmo as lar1:111ja�olhidas no mato - depen

dem do trabalho do homem. O feijão comido pelo arteS'?,o depende do trabalho' 

do lavrador e o arado usado por este dependou do trabfilo de artesão. 
\ . 

Assim, ta..nto no arado como no feijão 7 há umn c0.rta quantidade de 1 

trabalho despendida. SÓ esse trabalho - comum 8r todRs es mercadorias pode 
t 

servir de critério para a determinação do valor du troca de cad2. ur:12,, em re
i 

lação a outra. A quantidadG de trabalho pode ser medida em tempo, resultan-
\ 

do disso que o valor de uma mercadoria Ó dcte , '· nado pelo tempo de trabaJJ10 

necessário para produzi-la. 

í' 
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Isso significa que a mercadoria aumenta de valor quando o operaria e lento 

preguiçoso, ou incompetente? Não 9 evidentemente. O tempo a que nos referi

mos é um tempo médio, aquele que a sociedade gasta para porduzir determina 

do tipo de mercadoria, dependendo do nível técnico, das máquinas (j matéria 

primas á disposição. O valor de una mercadoria, portru1to, é determinado p� 

lo TEMPO DE TRAJ3AIBO SOCIAL.'VIENTE NECESSÁRIO PAHA PRODUZÍ-L.A. 

FORÇA DE TRABALHQ - Q-:.mado falamos do a�tesão �rodutor de arado , 

nós nos refetimos a "Lw..l produtor inQcpedcnte, que era dono, não só de sua ' 

___ -capa.cidade e habilidade para traballlar 9 como também dos instrumentos e mei 

--

os de produção que usm:a. Porém, com. o s�gi:;n_ento da prodüção capitalista, 

da produção em grande oscal2.. nas fábricas, a :c:1aior parte desses artesãos ' 

deixou de ser dona dos instrum.2ntos de trabalho o dos meios de produção. 

Muitos não conseguiam concorrer com a produção fabril, ficavam. endivi-dadoe·

perdiam. tu.do .... -Perdiam -tudo ·-realmente? Não 7 contir:uavom donos de ua força' 

de traballlo. Que fazer com ela? Que fazer com a capacid�do e habilidade do 

trabalhar, de produzir a;rado.,- --:por�.xen:i;._0J..Q1__]:ara.....con.ti.uar··vive.n.do- a única e!: 

_.saída.-ex2._ t.9rn.ar-sa.,.assalari.ado, era vender essa força de trabalho...em..-t-

ca de um salário pago por um outro sujeito q�e possuísse os meios do produ 
. ·� -

ção. Foi o que fez a maioria dos trabalhadores. Foi o que fizeram não só'

os camponeses sem terra. A existência dessas massas proletarizadas possibi
' 
-

litou a expansão do capitalismo industrial. Nesse regime a propriedade dos 

meios de produção, a propriedade das fr:bricns e das terras 9 das minas 9 etc 9

está nas �ãos da burgu�sia 9 ao passo QUG o trabalho é executado pela imensa 

maioria •• "0 dono dos meios de produção e de subsistência - explica Marx -:

encontra no mercado o· rabalhador livr3·que vende a sua �orça de trabaTho. 

Quando Marx fnla de tr':1.halhador 11 livre 11 nesse texto ele quer di -

·· · -· · ·-zer que, não possuindo meios de produção 9 pode todavia vender sua força do

traballlo a este ou aquele patrão. É livre para fazer ou não um contrato 

com esta ou aquela firma. É clQro, n�i realidade, que essa liberdade é res

trita pois, numa sociedade capitnlista 9 a oferta de mão de obra é maior 

que a procura. Disto resulta não só o desemprego como também a im.possibili 

dadc de fato do operário "dar--se ao luxo" de escolher esta ou aquela ocup� 

çao. 
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Por direito, o traballlador é considera9-o livre 
... 

seja, o patrão.não pode decidir aobre a vida ou 

um escra-··o; .,j , porque n�)° e 

a morte ·Qo empregado coL�' 

faziam os senhores dos escravos. Para 6 bapitalist� todos sabem. disso; é 1 

necos3ário que o operário seja um assalariado e não wn e.scravo poiG 1 80Li '

�, , 'Js:-:,c Su....t.ario, o operário c0It1pr2, parte das mercadoriaa que a burguesia jcc::� 

no mercado. 

Vimos que o feijão e o arado são mercadorias, isto é, 8.1.Óm de '

terem valor de uso, pode� também ser trocados por dinheiro ou outras merc� 

dorias. Quando o artesão perdeu seus meios de p�odução 9 ficG...�do apenas .com 

a sua força de traballlo, vimos como ele foi obrigado a fazer com ele o que 

antes fazia com o seu arado 9 isto é
9 

fci ob;igado a troc�-la por ·dinheiro, 

traballlando para o patrão. Porta11to, é fácil notar que, na sociedade capi

talista A FORÇA DE TRA131,..LHO NÃO PASSA DE TIM.A J/IERCA.DORIA, sendo tratada cxa 

tame2.:.te como uma mercadoria. 
, 

. Como e determinado o valor dessa mercadoria chama força do tra-
, balho? 7imos que o valor de troca de uma mercadoria qualquer e determinado 

pelo tempo de trabalho socialmento_necessário para produz{-la. Ora, para' 

retornar todo dia à f2.brica, para ve:::1der sempre de novo a sua força de tra 

balllo, o operário precisa antes de filais n�da estar v�vo 1 estar com saúdo ' 

suficiente para aguentar adrreza do traba.µio. O �allrio que é pago à clas

se operária destina-se justamen:;e à produção ãessa força de traballlo sem' 

a qual as·fábricas parariam... Para reproduzir sua força de trabalho, a elas 

se op0rária üecessita de outras mercadorias (g,rroz, feijão, etc.) que ela' 

compra com a seu salário. Portanto o valor da força de traballlo é igu�l no 

valor desses meios de su9sistência necessárias. 

É claro que o salário gan...½.o por um operário dá mui to mal para a 

sua sobrevivência, principalI!lente quando esse salário é congelado. Disso ' 

.resulta que os filllos desses operár�os crecem eitl péssimas condições de saú 

de G de educação. Ora, como a rep1odução du força de traballlo não pode ser 

apepas a reprodução da capacidade dt trabalhar deste ou daquele operário , 

em particular, mas de toda a c;ass8 \fabalhadora ao longo das g0rações,seg 

;ire que a burguesia pagG- mal aos tr,:::,balhadores 9 ela está sendo não só ães�.:: 

mana como também está demonstrando cu- incapacidcde para preparar a futura 

força de trabalho. No Brasil, a burgue. ia chega ao pauto de fins.nciar pro-

grm11as de 

dade para 

restrição da matalidade� o qu h,ó um dos

preparar e absorver novos cont 
\

gentes de

\ 

sinais de sua incapaci

traballlador0s • 

• 
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lVIAI S VALIA Já vimos que 9 
para se· .produzir uma mercadoria 9 há :·: .. 

., 

cessidade de outras mercade3rias básieas para o processo de produção. Jf F. 
, 

ciso que haja mg,qu.inas, materias primas e :t3orça de trabalho. Mas so quer.i 

tem dinheiro (capital), pode comprar essas máquinas, as muterias primas, i:,

a força de trabalho. O capitalista � ou seja, o homem que dispõe desse di

rineiro - reune esses elementos num processo de produção 9 numa fábrica, per 

exemplo� Depois que os operários, com sua força de trabalbo, movimentarem' 

as máquinas, transfomando as matérias primas nu.m produto acabado, o capi· 

talistc, vende esses produtos em troca de dinheiro. Co:;:n um.:1 parte do dinhe,!_ 

rb ganho, o patrÊio compra Tiais raeteria prir:J.a 1 amplia e moderniza as máqui

nas e aluga mais força de trabaL�o. Torna a acionaT tudo isso para novamet 

te vender produtos acebados e grulhar mais dinheiro. 

No processo de produção sinples de mercadorias 9 como vimos ante 

riormente, o produtor trocava uma mero.adoria (M) por dinheiro (D), em se -

guida 9 
comprava mercadorias (M) necessárias ao seu sustento. ResUiilimos .-es

se processo com a f Óro.ula: "M-D-M". 

MAIS - VALLA - Valor que o operário cria além do valor de sua for 

ça de trabalho. 

Agora 9 porém 9 já não acont;::ce a mesma coisa. Com dinheiro (D), o 

capitalista compra certas nercad.orias (M) que, após o processo de prod� -

ção, são trai.�sforní.adas novamente em dinheiro assim que vendidas. Temos u-
, ma segunda formula, diferente da primeira e que pode ser asein representa 

-

da: "D-M-D". 

Dissemos que o capitalista consegue ganhar \una quantidade maior' 

de dinheiro do que a inicialmente ó�pregada por ele n2 produção. De fato 9

todos percebem que o patrão se enriquece c2.da vez nais 9 enquanto o operá

rio sinplesmente reproduz sua força de trabalho ató a norte. Isso quer di 
-

zer que na fÓrm.ula D-M-D 9 este segundo "D" á maior do que o 11rineiro. De 

onde veo. esse valor excedente que está na base do Gnriquecimento cada 1rez 
\ 

maior do capitalista? D-M-D + d 
',

De onde veTI esse sobre-valor ou, on te:rm.Js específicos, de onde' 

procede essa MA.IS VALIA? 

Não pode vir da troca. Sabenos que todo o capitalista é simultâ

heaI!l.ente comprador ·e vendedor. S0 a sinples venda �roporcionasse um sobr� 

-valor, ele perder.ia seu ganho inicial na hora de Ga 

nhos e perdas se anulariam. •

/ 
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A mais-valia, não derl.v�·tão pouco do material e das máquinas em 

pregadas. Sabemos que, '-no custo fil;l.2.l de um produto acabado, UI!lD. certa 
. 

' . .
.

qua.;."1.tia corresponde just�onte ao dE-i,sgaste d-ás máquinas empregadas. DÚ-se i 
e / 

à isso o nome de amortização do capital, segundo a contabilidade de patrão 

-Isso quer dizer que os meios �e Drodução não transferem para o produto ac�

bado ULJ.a quantidade de valor maior do que a contida neles. Por não transfe

rirem mais valia do que contén 7 por não originarem Dais valia, é que se.o '

chamado do CAPITAL CONSTANTE.

Resta, portanto, n força Qe trabalho como a única mercadoria que, 

no processo de produção e nos investir;i.cntos de capital, ten a qualidade de 

criar um valor maior do que aquele pelo qual ela é alugada. � ela que · , ' 

transfere para o produto acabado um. valor 12aior do que o contido nsla. Por 

isso, a força de trabalho é tam.bén denoninads. CAPI11AL VARIÁVEL. i essa qua 
-

lidade excepicional da mercadoria força do trabalho que encerra en si o se 

gredo da exploração capitalista. 

Recordemos com una frase de Marx o que d.is sonos anteriornento: "O 

valor da força de trabalho é determinado pelo valor dos artigos de prinei

ra necessidade exigidos para produzir, desenvolver, manter e perpetuar a ' 

força de traballlo". Pois ben, é con o salário rocobido q_uc o trabalhador ' 

compra esses artigos c;_e pri.Beircl, ne :::essidade. O contrs.to firmado entre o ' 

patrão e o operário prevê que este trabalho ura dotorninado núnero de horas 

por dia, digamos 8. Porém, acontecG que os valores criados pela atividades 

do operários du.rante 8 horas oxcodoB o valor dos filei·os d8 subsistência ne

cessários. Valor este que serve do b&se para o salário. Durante detemina

das horas da jornadas de trabalho, dig:l.i'.:l.os 4 9 o operário traballla de fato' 

em troca do salário, isto é, durante esse tenpo ele.de fato criou valores' 

aos alimentos e demais mercadorias do que necessita. 

Marx chama esse trabalho de TRABALHO NECESSÁRIO, pois nessas ho -

ras o operário produz realmente em. troca do seu sustento. Mas o fato do o

perário ter produzido em 4 horas exat'.lI:l.ontc os v�loros 8quivalcntos aos v� 

lores das nercadorias necessárias ao seu sustenta i não quer dizer que ela' 

já possa encerrar o �iB de traballlo. Ao assinar o contrato, aceitou trnba

lhar 8 horas, isto é, 4 horas a mais do que o tenpo de traballlo necessfri: 

para obter os recursos que o sustentam.. Nc .. s 4 horas resta.i.7.tes a clac2e ·:;·L)E_ 

rtria produz um. excedente de nercadorias cujo valor vai para os cn.:piJ.::�-2.::.. · ·· 

tns. Portru1.to, além do traballlo necessário, a classe operário. é ob:ri.s-.:,l-.:-� -

r0x0cutar un TRABALHO EXCEDENTE ( ou sobre-trabalho), cujo fruta - cho2::::::._, 



··1., - ·

:é;crirc-produto 9 ou I!l.ais valor, ou mais valia 

"b1-,U'gucsia. AÍ está a ecploração capitalista. 

,

e apropriado totr:tJ.JJ.02.:.t�, 

Em resumo 9 durante o trabalho necessário, o operário procl,_1.,1.z -:__,_,�--, ' 

qu.antidade de mercadorias cujo valor corresponde ao salário que rec.::t,..: �'- -· 

ro.. aliraentar sua força de trabalho. Mas 
9 

se aba:i'.ldonasse a ·fábrica :1osso :·-_·; 

Dento, o burguês chamaria a polícia ,pois, nesse caso 9 o operário não to:::'i�� 

trabalhado para os capitalistas. Por isso, era obediência ao contrato 9 o '"1-

perário �xecuta um trabalho exce·dente élurante o qual produz um sobre-produ -
-

, 

to, cujo valor e erabolsado pelo capitalista en fornQ do mais valia. Assin 9

quando o capitalista afiTIJ.a que paga o trabaL�o do operário, ele está nen

tindo. O que ele :paga 9 eD. fome, de salário 
9 

é o trabalho necessário. Tra. -. 

ta-se de um roubo organizado quo as leis do regine capitalista protegefl. 

·A tendência do ce,pi talista é aUDentar o -gro:u de exploração do op.2,

rário 9 

, 

isto e, aumentar a parte excedente da jorn2,da de trabaL�o. Para io-

so, ele tem principalnente dois recursos à sua disposição. Primcir�cnte,o 

patronato pod8 aunentar o dia de trabalho. Pornanecendo un maior n-Lmero do 

horas na fábrica, o operário aunenta a produção da mais valia. Outr2. vari

ante desse recurso é dininuir ou desvalorizar o salário, de modo que baixa 

o nível de subsistência do operário ou 9 cono diz o capitalista
9

11 baixa os '

custos de produção". Nesses casos cresce o grau '.'l.e exploração direta do o

perário e aun1enta a MAIS VALIA .AJ3SOLUTA. Por outro lado
9 

o patrão pode tag

bGTI usar o seguinte recurso� sen dininu.ir o nível de vide, do operário e

sen aumentar a jornada de trab�lho� é possível aunentar a produtivid�de do

trabalho mediante o emprego de máquinas novo,s 9 nodernizadas. Nesse caso 9 o
, . , 

operaria produz 9 en un I1J.enor nur:.1erc de heras de traoalho
9 

os valores _equi-

valentes aos gastos reclanados pelo seu sustento 9 bem como aumenta os valo

res resultantes do trabalho excedente da chaw.ada MAIS VALIA RELATIVA.

LUCRO Dissemos antes que a n�is valia Ó enbolsada pelo capitali� 

ta. Mas o que é de fato crabolsado pclo·patrão Ó un3. parte da mais valia 

111.ia parte chamada lucro. 

As outras partes da mais v�lia sorvehl p2ra outras coisas: pagar j� 

ros 9 renda da terra, etc. Outra parte é destinada a pagar o sustento do ' 

funcionalisno admi.nistrativo d.as e:;_ __ .LJresas 9 dos f u1cionários pÚblicos de to 

da a raáquina adcinistrativa do Estado 9 ben cono do ·próprio exército, que é

o instrunento de opressão usado pelos capitalistas contra os operários. Eg

fin 9 toda a sociedade nantér:1-se graç·as à produção de nais valia pelos tra

balhadores.



Do ponto de vista do operário que produz mais valia, esse sobre-pro 
' 
-

duto que não retorna para seu bencf{cio 9 i; Ó questão secundária - diz Mar.L 

- que essa mais valia seja exclusivaBente efilbililsada pelo empregador capi

talista ou que seja obrigado a ceder parte dela a terceiros, cor:i. o none -,

de renda do solo ou jur�li. 0- importante; que o operário tenha er:i. vista 1

que o salário pago pelo patrão deixa sen remuneração UI:1 trabalho exceden

te que, produzindo um sobre-valor, enriquece o eBpregador no processo de

exploração capi talis-ca e sustenta uodo. a sociedé:.,Je cn qu2 a classe operá

ria vive como explorada.
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f 
• 

o -�"'"'ª· . ,-ka.1. • _ _  :_da.1., a m;:ns v 
. ' . � j\. i"' ·: '-�-

1 ia .;. traz. n escedf;_nte.\-: .. , 
rs emrres�rid� tem a t ntat·va de d:minuir �s· gastos.para a��entar a lu-

e n8n ,·um��:ítâi�ó- se trio de· apo.rariado. Pn1.·a·-e1·es (empi-es<',r-os)\1ão- inte·-
ter 

, 
• �· 

1 • -·. ' i , -� -'·"' 
' 

�. . ', . ' 

r,,precer:Jas � 
,. ·" 

f.ref1:rem c:iJes mesmos estar no· 
r. argumento.·d�l.es é o de g:rar wais sa ério, m is lucro, _ma·!:' ·pr dução,' 

e:tc. • �- EJ foS nÊ)G q�"en:-m:·'beixar. �s . eços i)0rq11e dizem. at5.ngir a· .prÓ�ria ·cías:2.-
. , · .• .:,-·L - • , . · � !- :" .... .t� .. .;. , � ,._ } , 

TRl\í3fl.i.H1"'1.,. alvo rha's·f��c-il paro .
.
. redu4:i:r cu�:t.c1s .. 

. ,·.' . . ' . .  

(A�OTOA-ns A CARGOS:F��lICOS- patrnci ado por em�res�rio�.�Apes�� de e�eito � 
lo pOVQ 0:;-f' rcpr:e,,en,te. ·O me5Jn0 ,. ..

; ' .,. . 
C . .íJTAl·· f"'l,:-1,�tem a _s Cl,t-:d�de. Sendo assim, toma o cotn<'Jndo '.do poder. 

:� . �-
. y 

TR!H:.ALHC- é o aue ·pr dus·. Depende ·de n, s saber o que faz ex:-, rara prevalecer -' 
nossos argumeritcis�, 

- ·/· .. ' 
, 

!�DEJ/l- 8:.itcurssao p, ilperec1da di'1 N rte. [ isreje

Com n pa·evra o c-maanhaiio Mari_nc: 
.,..._ - --- . .  - .....-

Oivirle externa é. o. que nos goverr:a. Se não fnr :resni\iida. 1 nenhum go_va:t-
• • '· , •• � , -. f • , 

• 
·• . , , • :�. I {,.� 

. 
, ·. ": � l . , ' • ........ '• ·:- , 

nn; · rresmc dn povo;- r:d�,ra trmar- rnedides transforrr<'1doras. · N,e:q·est:a ·' sei1do;S'po-
, "'. • ,J..: .. ;: • • • • • ·: ·, ··�- .I -__ ,... -

• • ·\ _t- • • , #. ·, _>:,'' ' ·' '..i ... ', t ,• ,'.., _;. ,·,.'". ';';; ·'\,. '. .. 

rem._.dev.F:•ria ser �::.r-reocupaçDo princ5.pál do· tl:·aha'hador. _E.,. e, .... a _que t;ra:·'.l? ;..; ,
�.;·'·�,c;\,..c� d9 nos-_.. cr:ança.fl: ; eJC.\J,..·n.,r fn ..i .Le cÜ. ir, "'nt�i-'. ·..,·(, 
, . , V 

e cr�nnrada ao �e-odes da Biblia, 
�orsn futyre est� hipotecerl6 � dÍvida externa. DÍvid�·q •e 

n�da paro 00 1 anqueir�s (cuo n;n ectio'intoressi�b�· em r��eb�
os juros)� rar�· h�s .im.ag�vel preposta faita-oela 
po�tos · 25%, CGl1\t� ·troco pagQr t:! d�vida ext.s·rna. 

A ·tr, ·Latina ( fusão rja Vri1 vs, Ford e Fiat). 

não_iepresarita 

sehãn ap�nas .' 
. ··"'·1-1 . 

. .. . 

'baixar os im- 1

,... ·:.i;· • 
.,: i\,' ·; � 

[stedoS Jni.dos..,. j nfl�çÜc, aJ ta e/ 87( g;ra rt7dUÇ3C de.,gasf;·; ermemen.'tistas� 
�la ;;,esrn= igrejf.;l- nrnpanhd::-os, meio '·cnmrç1�heir� ·e Cilritra· os cam1:HHÚieJ.ros. 

C! AT- nr'?onizn.gãa do. 'tr-al 0 a.1.h ( r:lnres .éristÕos a- nfie1 da· c_ét ... l\N .. ' .. �
....

CEJ, - Cr,nfr:rênr.ia drs E:x�rci.t.0s Ame 1cànos 9 estuda tenlógÚ� da libertação� 

Nov 196'7., • 
' {' -� 

CIAT E CE� - reuni�es p_ra 1es. 
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J.enr ore bras�l�iros at� � fin�l 968. 

Cr,nst.i tLr:_:1 �E.- nu -�11:n da tr:i E.:tc reêi]i aàe dn p::,rttci.paÇ8r do r� 'J.r:t nr1 far,iação 1 

r;;,- no�J� crinst.i tu�çãç1: 

Total de C•nstituintes cnmrr�metid s com a c 1 o��e trabe]h�rlnr?: 14 (5% do Pvd 

ers.H� .sc:•n,J:- a:; 1e: E vir8o •a1.o·r-rect•r a quem? 

.t!]:iIL�i:_: .'.1_ �\!.!:ll�- n dr.no 0ueri.:: 8nsi �-;r:, a vi'Jer sem cnr:.(;i"� Urr/·· .�s' de ois 
n'r:1f1�3!TTP lilOI'I'CU.· .::ste a' C'r'\Crntrá-}c- ITl .  to� fe,lru; fUXr� Jur;tr, agoÚ,'qte elé 1 

-i� e-tava :H' ;;-,cofdui�r·r:dti. {C Capita 1 ir,mo � o dn,io do cavsJ.o), Assim o capita-
1's.,in ,:-;1:·.:r çn.,i�t:1r ri ft�vo n rrnn consumiº 

·- , 
e. nc::n esto fez ,11rlo. r. C(�rnr�:cnirni· o r:arL no rrovccou. rnr ·

i't. ' .. . • ., ' t . tr- s vezer;;; J.greJa cue en. cs,avc, 

cstr tura �n iLice . 
A.c .. r .. 1 J.r .. c�� • r-., r:o',','•lJr',. d"'•des .ele•, <:;_;.; l.

0 
�-- d·: l�r-;i_<:> " r� r•é""< fe<.:?Q'i'f''Q r·,eor<,,'

, •• '-< - • • • • ' - - O- V . -<• • ,, • · _:, ,., f, <.l ';J , �; U 
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•
1 ur;;, rr r::t.r..::: �E--------· 

í'f'!)[''1-· 
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ue 

� � \e i cbo 1 

( 

a .. , q ui p e w e r:ii � i tentes 

, ' 

.� � ti rrj .r o agir, ;�ntc maxi�0 da fossa ce 

O e� vemos fazer? -orno•. 

1- r que vemos fuz&?
frr· .u:rar rj,.r,tro de- :-:�J3S ca tegr.:.·iar. as :-;in�Hcatos)
Aprend8r . rr n pr.n10 +

• • • ' ·,; *� rT·1··, r-(-r", ir.ve,·,�,. ,�nis"�""- r· "::>� o•;e ·,,,t.'+ ,,., ,,e ,•,.r.,m "'í�u· i, .i=:.!::r·· :ços
J
·. ,l...,•'°"\.·.,�J•' .,Jl ...J·..J _.1 � �.,.\.,.-- Y,..'-' 1 (!"""'""':' •"-'.,. -.;),'-.��'"'-' - -.-- : . 

:· ' ' . .• ��. ' . : ·, { ;, ; . '.: '... . � 
· ... rr:c,---ntro cri,, jnvens pn:r:'.\ e:_ n i!;r·: pnliti ri,
... ·:··,;. ·-�·. �. \ ' 

• 
--; • ' -: ,.,1 ;i-;-,•- • 1 ', �.'·.': • ,-t .-� \. 

' · •n.
f

f.·_J i·r,, P.CD1·pr, COI grti,-ff;.,d.ç trg')ba)hf.Jt,Pl'f!S;

·,/�n-rd�� med .. -�� ··.;t·r'z�'é{ci�c�;11tr�\i;:'�·- "·
. , Cmr.f6ü,;;· J.ir.,qú-.arçc-u.1- dat,t1r,i•'çi,1··fgr·eje, q1,e dificu t.am a''ti-tj •s 
.,- � � '. . . . . 

.f .z er r1 • V. r 
, ,·, j 

··---...-·-· ·--···· ------·--· ---
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Frei Bernardino Leers, Ta6· 
logo d1 Províncl1 de S1nt1 
Cruz e 1Utor de livros e artl· 
gos sobre Teologia Moral, faz• 
análise da Conjuntura Eclesial. 
Iniciou-se eua exposlçlo dl· 
zendo que se torna Impos
sível fazer uma análise unifi
cada devido a multidão de da
dos e fatos que envolvem 
uma Igreja majoritária como a 
do Brasil. Feito este esclare
cimento, Frei Bernardino con
duziu IUa 1116ll1t d1 Igreja 
Brasileira em duas perspectivas: 
estática e dln,mlca. 

Perspectiva Estática: 80% 
dos br11llelros • dizem cató
licos e há IJ)tn• um núcleo 
que IISUmt algo de verdade 
com a vida pelo fato de ser 
católico. O conhecimento da 
doutrina e a pr6ticl no Brasil 
sofra uma varlaçlo •m fim. 
A ltt'eja 6 uma masu, nln
gu4m Ilhe quem 6 de fato 
da Igreja. Uma boi parte 6 

·--r,:,- . 
-- • 

alncrttlsta, outra 6 vulnerável -
na penetraçlo das seitas. Na 
m1111 lnclue uma 16rie de dis
criminações entre ricos, pobres, 
mulheres, homens, negros e 
brancos. H6 11mpre uma mino· 
ria que prevalece sobre a maio
ria cil1erlmlnada. Essa mana 
nlo 6. apenas uma ecumulaç!o 
de pessoas, exista nela uma 
complexidade . de movimentos: 
apostolado da oraçlo, Legião 
de Marie, Institutos de Vida 
Consegrade, Carlsm6ticos,Foco· 
larlnos, Movimentos de Casais, 
etc... todos estes movimentos 
procuram fazer a nucleação 
da massa. Multas vezes formam 
organizações alheias i lnflu6n
cla da hlerarqul1 ou em visí
vel distanciamento dela. Pode
se dizer que há várias hierar
quias na Igreja. Se manifesta 
nestas hierarquias várias ten· 
dênclas da religiosidade: popu• 
lar, carlsm6tlca, litúrgica e po
lítica. Diante disso se per
gunta: O Serviço Franciscano 
Justiça, Paz e Ecologia quer 
Influenciar o quê7 Naturalmen 
te, não vai ser a Igreja. O 
SFJPE deve 10r um grupo 
de ponta de lança. Sua 11-
gaçlo poder6 ter multo n11l1 
forte com outros grupijt di 
Igreja que tiffiB ffi fflBilHliffi 
ntste •ntldd: 

P.r,p«tl.. fiiRlffliiW f;j11H, 
tro destí Siffijja ái ffüii, 
quais II qU i is êtiffliiit106 
•·...,..,MM •••••f41kl"'l':18, 

H• �.. tendtncias na lgrej•: 
que • e,cpr1111 da seguinte 
maneira: 

!) A 

Pela Resignaçfo . . . . . . . . . . . . . Pela Participação Política 
( Igreja que nlo tem nada a 
dizer ao povo do asfalto) 
Causalidade sagrada .............. Causalidade Humana 
(domínio do sagrado sobre (Organização da práxis: 
as pessoas) eu posso mudar por meio 

da política os problemas 
que me afligem) 

Moral tripla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberdade 
- Para homens casados/solteiros
- Para senhoras e moças que se prezam
- Para prostitutas

Forças Operantes n1 Igreja: 
Clerical .......................... Povo a caminho 

. Ortodoxa .............. ..... Pecadores - tolerantes 

. Possuidora da verdade ............. Anti-discriminatória 
Dominadora do Povo ....... Opção Evangélica pelos pobres 

. Tranquila ............. Missionária (aceita o pluralismo) 

. Fechada no sagrado e para 
o mundo mau . . . . . . . Aberta para OI problema• humanos, 

para o mundo, assumindo 01 gritos 
do povo pela Justiça e Paz. 

A secularizaçlo está pene
trando nas classes sociais de 
uma maneira espantosa, al4m 
do espi·itismo, umbandismo, 
etc... o, tempos modernos 
faz a Igreja passar por um fu· 
nil, 11us fi,is 1lo levados em 
grande parte para outras cor
rentes religiosas não-católicas 
ou a levar uma vida a-religio
sa. A Igreja não tem uma men
sagem apropriada para a civi
lizaçlo urbana. 

Precisamos lnclu11 na nossa 
pastoral as medrações d• 
ciências human•. O Brasil 
se encontra numa forte onda 
de conservadorismo que vem 
de cima para baixo. O Vaticano 
dotém o monopólio da Sagra· 
ç!o dos bispos no mundo 

Inteiro. Por Isso nlo h6 garan
tias do segundo tipo de Igreja. 
O Vaticano li desarticulou o 
primeiro tipo de Igreja, a Igre
ja do Status quo. Novas forças 
tentaram se organizar: Mede
llin, Puebla. O fato 6 que 
ninguém gosta de dtteer e esú 
havendo um clero movimento 
para domesticar as novas for
ças. Estamos sendo, sem dúvi
da, domesticados. Mas temos 
que continuar 11meando, 
mesmo sem saber o que vamos 
colher. Precisamos mais do que 
nunca da virtude da perseve
rança e da fortaleza para con
tinuarmos defendendo o povo, 
seus direitos e pleitear a jus
tiça de cabeça erguida, mesmo 
que diante de mim esteja o 

comandante da pol (eia. Cristão 
de cabeça inclinada é só para 
pedir perdão se err(!U, Nio 
vamos perceber os resultados 
a curto prazo. O modo capl· 
talista quer investir e Imedia
tamente perceber 01 resultados. 
Devemos trabalhar e esquecer 
os resultados. Devemos conti· 
nuar semeando. 

E.��/ A, A : lo � .io/4 /, �
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l11111t,1'tivt1. (l1�ttiH, bi�.i,1,� 1n 1•,, ;:q,(1,1.·· ! l c1 1�1l l.'CI', r1,1 
'..il11l l 1 0stu1· r1,;\ ,lori,] P(a?rcc:b 111 c111c !.,11;1·, i'lt1 iv1ll�HJ<:', n.iu 1 ·�e• l1r:p1 l>ni, 
-.\CCHaçao [:'Ili l�Ulni\ Anl�.:s .<�o iHi1111)l �.LuJos .. , llllli'\ l'()�.lÇ'ttU lll,\lS 
modcr·ada e sub1111s��a. E o :ato 111,1i•:, .:><1 1 r1�\-,'.;ivu 1H:!,,·,c ci1m1•<> PiHcr, 
f. � r "' l-� �. e. o l h i:\ d os 11 ovo�; t, 1 � p os . ri 1 �J 111, '... ê.'\ 1 > ,, l i � l ., � �1 t l:.' ri d E.: m P é\ 1· "' o
•fato 1 d� �,t:re111 c:;colhidoi:; i:\que1L··; qu1: c>qH:ir.1Fm 11111,� 1inl,,<. P""'loral
menos I cric1tiv.1 1:, muiio Pl"€ocu� d" r,im ., �·ui1rd,1 u,, orl,it.iox1,1 e dc1
ortopráxis c;uiônica. A public�di" cJn f11r1:1ln C111Ü11ico o·Fc1·ci:c-·
lh'e:s a arma E' defesa dessa pos1d,o, e.orno o 1·ccu, .. '.:;o i.1 u111,, tt·olPgia

',• 'tt·aditiona.1, ortodo><a, �Em projcç:�o p.:H,\ u futu,·o. Em cil�Hllll-.\S
Igrejas ·locais tEm surgido me-smo t:e11sê:ie::s fades, cntr ·,, .:\ 1 inh�, do
antigo bispo, com a do novo, quE i·,u mostr,'\ prEocup,,Hjo com
r e o r � E:' n ar a p a�. t o r a 1 !:; e si u n d o E s � �, t e n LI � n e i " .

• 

Exp1·EssÕe8 t1=.·olón1cas que mt:·úr,"·«111 n,1 p1·i111avl:.TZI cJo 
Va t i e ano 1 I , e o mo I Dr E j a : F' u v u d e l 1 ,: u :, , o p d, o p e 1 o�. p O ln E�. , 

r

·cole9ialidad1:, co-responsalliliJ,,dc, l�ll:.'J�, p,u·l1LuL:i1-, ele ...
si:\� m d a r i lJ i:'\ l l a e s t� o � u b s t i t 1 :i u , '... P u r u l r .:,. '-· que 1· e v l:.' L, m um"' 
ou�i-,, visão_tE:olóuica: lgr ja co111L• m1slL·1·10, \omunh�Ío.na_I91·t:j_a,
unidadE, f1d�·l1d.-\dF. a Roma, nov� L'v.1n�cl1?.,l(;,w, 1cc.u11c1liac:ao, 
etc ... 

A 1 ,"lurora e:spe:ran1;osa das CE.[<!., vai ccdcnLlo l L19.11�
d i se ll r s o · € n r1 p r .i t i e a d e a l g um a!:, i g ,· e- j a s a r E:l E: v � n e i .:, 
movimEntos\ df:' leigos, tais como: Rt:novação carism:,tica, 

·flO
cl_ps

Ü�lS 
Dei, Comunhão e Libertação, Focol,:u-es, l'lc.. l�esse mesmo
s�ntido, percebe-se uma rcparoqu1alizaç�o das CEBs, 
b-ansformando-as em subdivisõer. or·!.FHIÍZi\das di.-t µ�u·oqu1�\, 

' '  1 

retoma S€'U lugar central. 
... 

Resumindo os fatos, _pare:·cc 9llE' r,E' e-�,buçc1 uma tEnut'.:ncii:\ 
a fo,·tale-cEr os movimentos unitários na !91-e-ja, as instiluid:ícs 

1 
o,·ganizádas, a cent'1·al ização, a idcnt id,:\de.- visível, a papel da 
autoridade- centi-al, os el1:::mentos dE: unidadt' extc.-i-nc1, .a 
disciplina, as características univErsais E." comtrns, um tipo de 
comunhão vindo de cima, uma parti ipaçio concedida E cun�entida 
pela autoridade. 

II. Apro><imai;ão explicativ.:1

1 
f·arEtE:' ser inadaptada uma explicaçao úE natureza 

"e o m p 1 o t i s t e- " . Um g ,- u p o as s um i u o P o d e 1· 1 na I 9 r E j a e q u E r f a z e r 
valer sua posiçio contraº' outro�. de.-struindo E dEsmont�nuo o� 
adversários. Hc:smo que pos',i.'. vale,· de alguma!:> PE:s�.oc1�; em 
CDOCfdO, não responde:- .:>.o màvime-nto P,rofundo da lg1·cja. A 1Ógica 
d�sse movim�nto centralizador dev� sEr cncontradil Em outra luya�. 

Um a 1 e i t u 1· a que se p a n,:- as J> E s soas t:rn t ,. e b o a s E m � s , E' 
qde desqualifica a_posi�ão dife:1·Entl, pa própria cdh10 mi1; n�o 
1· e s p o n d e t a m b é- m . A I 9 n� j a sem p nz !j e· v i li e n v o 1 v i d a P E 1 .:, t e n l ê.\ ç: �, o 
do maniqueísmo, isto é, uma hercsi.., qut1 e:ntEnQE o n1Lu1do uiv1t1i90 
entre: as fort;i\!, do mal (também di 1nas) e- do bem. E�t" hr·rcsic\ 
que· chegava a acr�ditar num princípio .prime:i1·0 do mal, cr,cp

t
tra 

n O t O p C r : t O d E' n OS� a� a n e.\ 1 i SES ti� ll � rE.' f1 E' 1 O 5 � O C O f) t. i � E' 1� .\ l" , � • L' P 1� C
� posiçao adv�rsar1� como �nvolv1da dE I maus pr9pos1lu�. ma 

···intel')çÕes, u1aus de-sE'jos. Além .dt: rido dar conta do ,-c,11, qu�-
. f . 1 

't 
2 

1 1 

., 

•



P a U C' e e '.à e III P r f.: c1 e "m b i i.:, 11 i d ., d e s , ; � , 111 l 11" , , u 1 , i , , , 1 1 11, ). 11 · , 1 1, 1 · , > i 1 1 ic �;: u 
C><prc!J-.;c\ d<::- ,.Jci)uf. Par<\ 11i\o J\tl'Ji\r tt' ,,,\ <'t\c,.1(;, .. · \·1,·, (Hlt, \J� ... .

íi � P i d a 1 1:: i t u r a h i s t ó r i e a 

Er,sEs falos assina ado"J p::11TcE:m crnif ,rn1·�1 uri:� PU\,lÇi1D 
de��':º _do 111c·�im12nto r>endula1· d,� .r�nc.1,, .. t fo cc:11.\,·in po1itico
bras1lE'1ro, ficou conheci·ua a C><I'' (:":,;.;,w 11�;ula pc 1o 'Gc11cral 
Golbe1·i pa1·a exprimir a osciladíu do ,c!i:.mc bri.1'.:iilc11·0. 
Comparando· o 1·egime polít.ico com u 111uv.\111e:::1ll1 <lo co1·"c��u. e1e 
sofre diástolé's e sístoles, ora ,\IJ1·11Hlo···.,c, o," tccl1M1do·-sc. E 
ele via nEI abt::rtura política quE: c.ulmu1ou cume\ novr1 Cor1stiluic;ão 
um longo proce:s�.o de- diástole ue t1111 1·c.u1rnc que viv �1-,1 du1·:,nte 
mais dE' uma década um intenso movimento de fcch,,m<,:nt o. 

três 
(1ssim 
grande 

As?im também a Igreja viveu n��. tiE.:s úJt1111il', u,�c<'ldct�i, 
mome:ntos diferE::ntes dE:.· ft'ch<111wnto, .\l;e:·i·tul" .. , t: f1-cl,,11nc.:nto. 

o m<.:>mento ,üu;.d dt· -fech,rn1F1it11, 1·11lc:ndc1· i,c··i.: 1  cJcnlro d;.,
oscilac5o e penduladío d·\ l!Jl L'.J,.\.

Por mair. sugestiva que SL'J,, t,\l <.:,qu<:111,1, fil..c'·-�.i:: m1!:>le1· 
e o r r i 9 ir l o 9 a d e: i n í e i o o \" i se o d e p e: n !.j .:H 4 u e::· a h i s t ó 1· i a 5 e 
1·epetf:. 1 'Deve::-mos ve::r que cada r.ístole ou diú�tolf? tem sua 
originalidade e nunca É' igual à a11lcriu1·. E ti\111bém va1·i,..'l. em

9 r a Ll s . As s i m o 111 o v i me n t o d e s í s t o lE: , f E: e li ame n t o ;ü u a 1 , j i.\ n �� o se: 
f�z na me:sma medida nem no mesmo espírito que aconteceu cm outros

momentos da história. Para nossi:\ an:dis1:· vamos rECltar 1·;.\pid�1111cntc 
umas tris dicadas. 

T é I" m i n o d o mo m E n t o e. <:� n t r u 1 1 .: ., d o r 

1950: morte: de: Pio XII. A I91cJ.:\ p6s-lridcnt1na (1�to 
é, que se configurou depois do Co11ci]io t.11:.· Tr1;rnto: i'.:i45-j�j63) 
terminava p1·aticamt'nte seu lon�10 p1T L\l"!;o. Est.: 1  l!Jl 1::.i;,1 �;E 
e t'\l" a e t e:i- i z ava , E n t 1· e o ll t r as e o 1 s as , p E 1 a 1· i 9 1 Ll E z d u u t r i n a 1 e 
mo\·al con.tl·a .os advel:sá1·io1a. - p1·otE.·\-.t,�11te�; • E"spí1·1.lo mode-i-no -- ., 
sac\·alidade E intangibilidade de\ 1il1.119ia, past:oi·;d de s,dvaç�fo 
das almas, disciplina exte1·na unifo1·111i2;rnlc, acento na identidade 
visÍvEl do católico pela práticé\ dos sê1Cru111entos, cl.\ prc1f'1ss�,o 
ortodoxa da fÉ e obEdiÊncia à al1to1·idi:ujE d;;1 I�re:-.iu, l:.'�;pcci,l1111cntc 
ao Papa. Depois do Concílio v�t1cuno I <1870) a cEntr<llillaJc du 
Papa crEstEl\ eno\·mcmente, qller por razoes d .. ,s conJuntu1·2.s 
polit�cas l c><t1:.-rn .. \s, quer por movi(11t:11to�'I no intc1·1or ria 1,Jn.:ja 
Foi um longo movimento de sístole, d� ce:nt1·a,��o. de:- f<2ct,c1111E1.to da

Igreja dentro de: si e e� rel�çio ao un1vErso prot�st3nt�. ciE 
ou

,
rfs reliijiÕes e: da sociE'dadt'. 

1
m�{dE-rn,, Uberal E sc>c1i:.\li<::,la.

1 
' 1 1 

Momento de:cE'n�ralizador 
1 / 

1 

i Ç o m · o p o n t i fi e a q o d Ef J o�\ o X X X I I e::1 
sob ,- <2 t u d o P (;· 1 " 

n� a l i d a d€' d o Cone í 1 i o Va t i e ano I I. i n i e i a Is e b 1· e v e mi:\!, 
I P l? I" Í O dr d e p 1· i ma Ver e.\ P a\" .\ a i l"ft j ,� .

,' 1 ·I· i . ., 
, , 

\ I 111 '. t1uitos movimE'ntos �á vinh'-'"' de long.:� �da
e��e: 1 momr.,-itçi, tais como� o m,ovimEnt9 biplico,
'·.: • • 1 
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d ·mic:i�iüíli�I Jü, Lll· ll'lDl.l�,, '(.ll111i··,,:t �,, 
r'e;-nuvaç-::ío lFol1'.ig1c:a 1:· d(· .t11fl :,1"' 1,i c.111•i•<1 �,,,.-_J,d 

\' {) l t ;, 

Vaticano 11 �,ec: f..:�='- o dcs,,�n1.t.l�>u1c, ,_1, t.(,<il,�- cl t:·� .. 

f, •I, t , �. , LI<' 
() Í.<..JIILÍ]lU 

E:m <.:iE'l.l l.Jojo, cl1:s t1·a,.:J,,1J1 ()l1tr,, pcrc,:·r,1.�o 1·>11>L·1 )L·11c1e1 
d&- Igreja_ I.1usc:,1v�11 u--·�c n�lL·� . .  , ,,dl>1 L'.,u.:i:\o d�\,-, ,·>11,, .. , L'll( ld�,
pes1;,oai� t: dt.· rn·upos, 111aior lil.Jc1d,\lit.' c 1>,ulicip,\c::ío tiL trJdu·. 11,1 
vida intf:rn�, ela l!.)rcja, ·mi':\io1· dié\'Jc,,JD <.om o<.; pi ul,:·sL,1i\ e,:;, l 11l 1 �1--, 

r e l i � i tí l: s e Ili e s III o e o 111 os n i'Í o-e r e 11 t ,: , , , ,lin-i- t u l" .:\ ·.:, e 111 p 1 e L < i IH. l' 1 t u �-
p a a com o 111undo modc,:rno, ma1Jr lé'l':J<-'IJê\1r1t::nto na pruble-m:,tH,,
socia1, plu1·,dismo de posiçÜe�; tt-:olóqic,,s, n1,1io1· ci i,,Liv1cL,cJl' e
liberdade litl'.11·gica, insE'r ão 111.us i,1·ofl11H.l,, nê1'., dih:rc11l1.", 
cultu1·as, valo1·izac:�ío d,.1s divc1·s�•.s •;1tu,-�,õcs 110 :1gi1· 111rn·<11, m,,1or 
l i b ET d a d e: e: e s p o n t a n e i d i:\ d e II o t I n 1 v e r s o d i !., e i p l i n a 1 1.L.1 I <J 1 r: J -' , 
�t c ..

[ste:.• IJIO\'illlEnto E'ncontl(HI tc1lvc2 �,llêl 11]l1111é:"\ C)cp1·cs�.c10 
import:antE no Sínodo de: 1 r;7 quE' '. t: <-'><l'rL-�',011 dt:: 111LH.Ju dllul 1·111.:-,l 
na Carta 1�po.,;tó1ica de f'..,ulo VI Ev;.n,wlJ:i t-luntlilnd1 rité· cnt�iu sE 
cria c1L1E .:.� grc1nde líli..'\io1·1<' d,1 1�11 'J:1 rc�,p11·Z1vc1 c�.�.c t l 1111ê1 de 
ab�rtura, de e::><periência�, 1:: c1·i, tivid.'\dE', de-: plu1 .. dis1no, dE 
n;:: s p e i t o E.' d i á l o g o e: o m as µo�; 1 e; o t: �. d i f E,- e n t s L q u E • os 
dissonantl�·s eram pequ�na mino1·1i:\ rFsi<;;tE.·nt!:: e ,,ti: 111��1110 
•-enitE::nte. Esse 91"LIPO Encontr .. ,r,\ Ll1l1·i\1de luuo e�;sc lc1111>0 r:::i- Íjgr. 
Le:febvre sua E><Prt:ss��e> mais cl.i.1 � t.: !.>1vnific,,tivc\. Hui tu�, do� quE.' 
durante o Concílio não co111pad1H,av .. ,m dE tal movimt·1"1to·:de 
ab1:;rturfl d;:, lgrcdn e:rarn j"' �nci:icv:, ,. f111 �1111 ao�, pouco�; murrc:ntJÔ. 

Na hmérica Latina, l l n1c.' l.'1rt1�·r1lo 1:::nconti·ou l:'11I 1�,c-\1.lcllÍ:· 
n o s LI r g i m e n t o d a s e o rn li n i d é\ d lê' s i:..· e 1 e ._, i d 1 �. d E' b a s e:- , n a l l:.' o 1 o � 1 " u �, 
libertação sua €xpresstio p1-óp1·i,1 e 01·i9inal. f-·Ltebla, <iu•.-: Ju '-'C 
situa. nout1·0 momento, ainda n,fo1·ç,uu tal te11dÊnci", tn,,�. Jil e.uni 
n ít i d os s i n a i s d e m u d a n e: a d e . d i r E' e; �fo .

M o me n t o 1· fl e 11· n t 1· a l i z <.\ d o 

O s s i II a i s i n d i e ,Hl o " ,, e i m <1 r L" 1t 1 �: m q u e: t, m u m ,_ - 1 i l CJ 
de:cE:nti·ali:r.ador, iniciado e n:foi r,.,uJo r>Elo Crn1c.il.lu v�,l1< ;111u ll. 
foi d e eu r t o f ô l ego . A que l a in i no,- i a P r ·_; e 11 t E 11 o VA t 1 e <, 1 io l l 1:: q u t: 
continuou ativa durantE.' todo o te:-111pc, uê:\s mudanc;as, �,Em c.h1;:9.,11· ao 
grau exagEtrado de Hgr. Lefcbvre, fo1 Jc novo ret on1,rndo Forç.3.. (-; 
ela se aliava bom 91·upo dE homens imprn·tante�; quE.' Estiveram nê\ 
vanguarda do Vaticano II, :nas lillE' coml:·ça1·am �, t1::rni-:r õs 
consEqUincias de tal proces�o. 

J . 
E n t á a c o n t E' e E' n d o um . f o r t a 1 E' e i � e· r_, t o . u <-l t e n d ê q e 1 �1

e E' n t r a 1 1 z a d o r a , que: b se a d 1 m 1 n u 1 r a d 1 n .rn1 1 e a 1 m P r 1 m 1 cJ 2. p e 1 o 
Vaticano II. ConsidE-i-a-se entt,o o lt:.·mpo da� \:xpe1•if·nc1._\·_; novas 
como termin,ido. o·g1·upo ce:ntrali·zado1· sEle-c�onc1 a�, c><11t::i-:ibr_,c'1,\i;
que . el'e Julga adaptadas ao momento atu�l E cm seguida �".rnbu.l11 .. 1-
as,1 limitando assim qualquer ultErior .1vanço. Com E'fL'ito, et-;ti. \111os 
v�vendo um moinE'nto geral de bloquE.1mi::nto de nova� Expcrié:·n�ias E 
uni afirmai· cli:1quelas que: fo1·am triad .. \S, aceitas e c:anu1;11c,�mc11tE:' 
dete:rminac.las. 

" 
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, cl l Ili • •  - l 1 1. 1,
(;'!jpf'ci,l1w�·11tt 1L·i-;·nq1u_., 111iv�i: 1 L' 1•• , :•11,. t JI· 1 s.·>. 
úu nto Ú li1c1,,1 1 1u1,,, O'·, '..i:tn,1 ., d, .,J ,·1,:111111J 1

. , 1' 11, c1 1.,1 l':.d.,d,, 
�, U d ,, C i <.\ , 11( ) \I l ij • qj l� , 11 1.) \I, \ '.., l ) p L' 1 '. l 1 1 l \ , 1 ' 1, 1 , li 1 : 1 ', l 1' 1 ; 1 1 1 1 1 1 ,i 

e:;·-.;colha da::: PC'.-:,u.,•., 1r1�,i'..i �;11bnt1�J '-3. s · ,ll111l,,1 t.1· !'·" .. L><,.i r.1·1 'u11c.::u 
aulo1·1l,,tiv�1 Ili\ l!Jr cj;,, •:n1e1· 11:1 dj111i1111.<.;,,, d<l 1 .1111,,11 d, ,d t'.'1t1.1dc 
d i., li h l l! 1 · ,� l li li .l , \ �.-, l 1 ·> 1. , 1 .i. !.I I' 1 : -1 1 <. ü d , , L t , 1 1 • , 1 , , 1111 ,1 1 1 , , i' 1 1 , , 11 i\ 1 , , t1 , · , 

le:igos, ·:,ur!.)1:·rn com con!:>i�lê11c.1.1 ·f(ll�" 111uvi 111 ,.�11lu<., 
t1·.:.,n1:>nacion;'\i�:., e11tr· li·•,1du:; 11�1·, 11LI, c'11 1 1ilt:•,, i:0111 t.u11' > 1!J1i.1s 
cu111u11s P 1·a todo o mt.u1do. Oll,,11tos �,s 111·.,t 1tuiçÜc•., , L,vu11:·c.c111··sc 
<Aquelas quE dão m,d!:i enlabilid�,dc E' se , f'inê\111 mc1hur cum o podei
central romano ou diocG'sa110. 

A l ó 9 i e a imane n t e: d e: t <\ l p ,-o e t:· s �. o s 1:: u: f e r E ;-.\ r r .. a i c a 
d o P o d E' 1· na l g r 1:.· j .. , com um a f i na l i d.:, d E b � rn p ,· E e i s <1 • 11 p 1· ,; t i e i:\ cl o 
podei· se dá de maneira mais concenti·ada <:.·111 vist" de m,rntc1· uma 
u n i p a d e m a i s d e f' i n i d a e p e 1· e e p t í v 1.: 1 . A s s i m p e: n s « ·· s �- ri u e: o e O r p e 
e:clesiul tf,rú mais c:01 dit;Õ!ã·s de nfl"Entar o munt.lo 111odErnu Em1 
i-,rofund("'t procEsso d1:.· dilace:1·amt:nto. Só urna Igrt.·J« v·i�,ivec·l111t,·ntE· 
unida e ela só SE pode Llni1· E'm torno de Ru11,d •· I!JrEj.:, univET�,al -
e ·em· to1�no · do bispo - Ign:ja part icular podE.' f.:d.:1r com 
credibilidade e vigor a um mundo dividido, caótico por caus� de: 
tantas teorÜ\S, expe1·iências exóticas, etc ... F·t:1o cont,·.:\slc, a 
I 9 r € j a ser á eva n g e l i z a d o l"ê:\. E o F' a p a e o m suas v i a g 1: n �. e:., p r E' s t,: 11 t a·
S E como o nrandE' mia�ionirio dessa Igreja unida, centrada, 
visivelmente reconhecível. 

III. Explicaçio teo16gica

A cxplic�ç5o teológica encont1 
doi� mod€los de lgrsja. Poo6ibilidad� 
1·aiz na Esc1·itura' e que também tf:m 
hist6iia da Igreja. 

,11 - � , n H p o� � l t, l l it.L d F cl 1:: 

'lLlt' lanc;u, por �>lla vez, 
f' u n d a m l' n t o s n a p 1· o IJ 1· 1 d 

, Â. l g 1· 1;;· j a d e .Jesus foi f u n d a d a sob 1· e:.· d o i s p r i n e í p i o s nu e 
semp1·e guai·dai<,o 'ent1·e: si ur.i�"I lensão. O p1·inci r> io d.
visibilidadE, da 01·9i\ni:za<;5o, da ci:.;lruttu-�, de "funciu11amcnto, da 
hierarquia continua na história a presEnça do Jesus l1ist6rico. 
Como ele, LlSu é\S palavrêH, visíve:is, chama, c.onvoc.i e\�, pe�.�;oa!:;, 
organiza-as e:m torno de: :ii, e:nvia-as à missões. Eu p1·incip10 
pe:-tri�o, 1dC; Jcf1ll5 da carr _ie: e �a histó1·ia �a�e:stincnsc. t, IiFc.ia

� nunca 1
1podera pe:rde:r tal d1mensa�, .s:m t1·!,u1· sua ,·ealid,,dc d1· tcT

sido 11 �L\ndada pelo �e:sus_ h1s�or1c�. 11as Jcsuü _ 11101 r·cu J e 
1·cssu�c1tou. Como C1·1sto 9lor10s0, ase: de mane11·�, 11o�a. 

1 im
�

re-vi
1
siJ�l) infixável. Já. não pe:rtE'nce.- 1 a nin!]uéin. 1: de: t0Llê1 a

'hu a
�

i(;lade, �nfhtencia Em todo o cosmos. Nt::1E:: e.- µar C'le:, tudo fo1 
'cn

_
i� o, tudo _r:nconti·a 5usten�aç�o:, E p l91·Eja dDE�wi '.·1t:�J, 1 do,

1 e a 1· 1 ma d "' l 1 b e r d a d e:- , d a e 1· 1 a t 1 v 1 d a d e , d a 1 m p r e v 1 s 1 111 ll cJ ,.11ü? . h 
' . . 

I!ffE."Ja pal\l1na. 
1 • 

Assim num momento dc1 IgreJa ou nal9llfTl 1uf1c1· da 
h i s t ó 1· i a , p i-tt d n III i n a a I g 1· E j a·, p ::\ u 1 i n .. � , s E 111 n u n e.., d q i >< .. n d e e>< 1 �, l i 1·

1 tatnb�rr a dimE'n�,JO petrin.i. Ot1h·o lllOUICfltCl, ,ICOl° lll:.'CE' U L01d.r,i1·10 . 
. S t: m d E s t rui r t o t e 1 me: n t E.' a I g 1· e: j e\ p a u 1 i n a , êl I 9 1· E.' j a 11 e- l r ir, <, s E-: 

1 imPÕtã"°. Como hisloricamenti:-, a lgrE:.1a nascE'u "º 1ado do 1m1 1 cT:i.o

1 
. 1 

. 1 
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rom .. ü,c1, ., d, •.cl,· u l 1·,111.·u 111· '·", , 
ti ma "e ,\ � u t · , e ., L, e· l. ,, ) e u 111 l , , :-1 · '' 

. , ' 
J 11 l•\ololll• f " ' 

1 ·11 

' \1 

-. 

11 • 1 

romc1.nc1, ,1 l 1h1(.3 c.-r .. 1 .. , c1 ,,,, li, llilH u i::1PL1·.1tu, l. l• co111t, 
todo o lL'�ilo lil 1 1111pé1·io. i:.�.�ltn t .. 11111·1.:, ., J1J1c.1,• l·1,·i 'J'_.t .. cu1110 un, 
9rc:1nde: tu·po nu ciuctl Rom<"., ri t·:.111 ... 1: �.11,, c,dJt'Çê\ (--1 jm,1<;1:ni 
f,YOl"E'Ct-:- ,·,lt,11111:.:11lc i\ e: nl1;di.!,.1ç'.;t1, .J.'1 ,11,c lud,• .1 11<J'..',�\ v1d.• 
conscic:11l1.:, dcc1�·,ú1·i;., cslú 1_,·,,t 1 ,lti, lld .. ,\l>t.ç.1" 1, d<:L 1 conf111c111 
µ· ra o 1·csl o do corpo <\S ürdc11:-., , ·.,111,111<lt,·.,, <,:te. 

11 n �. ·" p a r t i r d o � É c Ll 1 o X 1 t:: s l a t t:: n cJ ê n e i a �. E f o 1· t ê\ 1 e E' 
·ainda muito mais, 1:ncontrando c1s:,im cn, t,·ê� p._:,.pc1s (G1·E9Ó1·io Vll

,( s . XI ) , I na e f n e i o I I I ( s . 13 ) E r-1 o n i r ;:i e i o V I I I ( s . XI I l /XI V > � 11 d 

e XP \" e si:; a o p o 1 i t i c a ma i s s i g n i -r i e a l i v a t� nos p a p as r· i o
<IX,X,Xl,X!I) Slla manifestação e�.pi1·itu;:d m;:d._, 11·,11·cantc.

IV. Drientaç5o pastoral

A � ;:\ n t a p e d a g o g i ,-\ 11 u <.., "e u, 1 se:- 1 h .. 1 ci u 1::· q u ;:-\ n d u �, e 
radicali.!a uma tendEncia na I rc.1c1, É· 11nporl."\ntc que· 11�\.Í,\ VD,!l:'S 
p f' O f É' t i C a 5 q U e d d e S P E 1· t em , m · ; m O C U Ili �.<) 1 l l íll C II l U •; e p e l �-, e !J l \ .i r, i:i t: s , 
p as a a d 1 �1 e n sã o m E n os v a l ar · z" d, . O 1 ,\ 11 u III o 1111. n t o e: s t á ·- �. f:.' 1 in p o II d o 
uma linha ce:ntr .. dizadora. Pol· 1c:;iw, C:.· 111111oda11tc c�;l,:u ._\lento -a 
ma.nte1· o qutro pÓlo divino da lyrC.l'-' ,1 lilJc1d.-\dt: no [!;pÍr1lo, :a 

·c1·iatividadE, o cal·isma, numa p._d,,vi ,,, ;, l�Jl c.i,t p;.,u11na. ri n,orte
d essa d i m em sã o E:.' e 1 E: s i a 1 é t � m h · rn i:"I ni 01· t e- d e t o d êl a l :Jl"L' J " . F' dr
i s s o , p o 1· amor me: s mo à I g r E j a p o r u e v 1:.: r u t:' e o n �. c i i:- n e i a , d e: v e: m
os sEtorEs qt1e pc1·ce::bEm mais clu1·c1m1c:·ntc c-:s�l- dE:src·ciuilíbrio, 
empenhan�m-se: cm valorizar o outro pólo da I!p·cja. 

.. 

A1!Jun., ponto!:> impo1·t�11t1t�, p;u •. o mumenlo atu�1: 
1. fortah:cer a Igreja de: comunidudt:s df' b�se, onde E:xislFm mais

, liberdade:, c1·iatividade:, pa1·ticip .. H;ão, co-n:-sponsalJllid�\cJE'; 
2. ampliar o alcance d1: toda,a p·sto1·a1 popul.ff e -.:;ua e><p1·Essão
teológic� <teologia da libert ,io);
3. continl\ar ll<;\ linha da'J novc.F, E><pcri[·ncicts 
popula1·es, sob\·t:tudo inco\·pm·ando e"J,,:1nc11tn�; da c:ulturd 
negra num espírito de incultur,ç�o; 

"Jitúq�icas 
1 li d Í �l E' 11 �� E 

4 , f) l" OS SE 9 Ll i r O t r a b a l h O E' CU m Q, 11 i C O d <:: d i à 1 D 9 O C O IT1 é\ S C >< 1-Jl" C:.' S S CH.: !:.
religiosas; 
5. dialogar com coragem e abe:rtura com o mundo modE:rno, na ollc\
dupla face: mundo do trabalhador, da oprcss�Jo, dos cunflilos
s�çia�s e mundo da inteligentsia, da cultura· seculari�ada da

1 p_roblemática levantada. pelas ciências, Etc ..
6. manter os espa(;os de partícipac;i-io 'j.,, E><istE:nte:� no intt:.Tior da
Jgreja, a�pliá-los e criar novos;
7. • I 1

a�plipr O. máximo POSSÍ�el 110 �ntE:rior d� JgrEja O de:b�tlj:', O
dia1qgo, a l ibep·dade de exp1·e:ss,w das d1v�1·sas P0!,1çoe:s, I _a
coragem I e: inte:1·ptdai;ão profÉtic-a P�H-c\ evitar O enorme PEr190 lle 

1�\ma Jgn:;ja fechada em C,i E Cdrt VEZ �mai�; distante elo homEm dE' hoje 

(:. \ 

J. B. Lib<ê\nio 
e 1 o H o 1· i ?. o n t e , 2 2 d fc' nove in b HJ d E 1 7 8 O 
ti 

1 

� . .... 
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PT. ASSINAR OU NÃO A CONSTITUIÇÃO? 

há.um debate no interior do partido sobre a 

questão , o 

fruto desta 

importante� e esperamos que a 

NÃO ASS'INAR: 

isão final seja 

- O partido esta

tionar a legitimidade 

mostrando 

justeza de 

teria cacife para que�· 

pois o número de constit 

ria nem um problema de c 

FATORES QUE PESAM PARA 

explorado·pela burguesiai 
muito peso e não causa-' 

- O fato de nao ter as bases, pode criar uma si 
- - l 

tuaçao de nao entendimento, j ue a imprensa burguesa pode explorar' 
taxando esta atitude de infa til smo. 

- O PT e um partido quadro de partidos legais, e es 
ta atitude pode 

Q QUE PENSAMOS: 

- Que nao se
avanço,quase que 
ver debates com outr de 
constituinte nao considerado 

const�tu�ção nao representa' 
rabalhadora. O PT deve promo

' fundamentando no fato de a 
popul.ar·es e outras. 

•



!{)VIMENTOS TRADICIONAIS CONSERVADORES: 

-OPUS DEI/COMUNHÃO E LIBERACION/ RENOVAÇÃO CARISMÁTICA/ORDEM DE MALTA: 

Estão crascendo e seu objetivo e recuperar os valores mora1s da igreja. 

QJAN�O A TEOLOgIA DA LIBERTAÇÃO ELA continua numa dimensão muito teórica� 

o que saiu do povo ,não está retotnando ao povo.

QJANTO A IGREJA PROGRESSISTA: (CLERO) 

re um lado estamos completamente desarticulados quanto clero /de outro 

não temos capacitação para acompanhar os militantes cristãos em vários 

aspectos(economia,política,sociologia ... ) 
,{ 

APROFUNDANDO .... 

-Ao longo da história ,a igreja sempre jogou um papel ao }-'ado dos dominar

cbres.O que houve de uns anos para cá foi o avanço de algumas pessoas,mas 

o poder da igreja continua existindo de forma centralizada.Assim também
>\ 

mquanto a direita se articula e projeta 1a esquerda está desarticulada. 

--Oe outro lado é necess&rio aprofundar esta questão de fé,e instituição . 

.-A igreja admite dentro dela a contradiçãoXê santa e pecadora)sendo uma i 

mstituição secular ,ela tem isto muito entai zado.Ela foi se adptando a

todas as mudanças que houveram:e�cravagismo,feudalismo,capitalismo e está 

tentando se moldar ao socialismo./Se históricamente ela cumpriu um papel

ée legitimar regimes,ela também pode legitimar o socialismo.Na verdade ê 

isto o que se tem tentado fazer com a teologia da libertação. 

--Om problema da igrega é que ela trabalha com a idéia de massa na frente. 

Tum que haver muita gente na igreja ,independente do nfvel de compreensão

e pol ftico das pessoas,por isto a igreja tem dificuldade de admitir a JOC 

pois ela não tem esta preocupação militante .. 

-Há necessidade de transformar os conceito da igreja que sao fundamentais f 

r:ara a transformação da sociedade.Por exemplo o conceito de fé.Reler isto 

numa linguagem socialista.Deslegitimar estes como conceitos do capitalismo . 

EXIG�NCIA: 

Aprofundar e conhecer mais os grupos carismáticos e as investidas da Roma, 

-?>.nalizar a adesão do povo as seitas e mavimentos de direita ... 

,, 





Experiencias que são 
I / 

teorisada por varioo teoloG�s, que U..;(::::.:. o 

de analise marxista, f� .. ...::ndo o reco_r,J--i_cci�i::,::nto êlo conflito ,Jc e::. :c'º'es e CJ ... _
e. t-lv- . ' ta.:.'1.do o papel dos cistõ.o·;: n.cajado nü lut.:::� i..t!. t2:··ütlsfom'.ó1.ç2.0 soe 1 -�. 

,.t rJ 
Vivt.� hoje tuna fqse n.;_, T0re j;:_� com u rr.·uwnçu. de duas fo1'ço.s: 1� cosevadora 

com a Teologia tradicio�ul e a Progressü;ta com a teoloc;ia de lH,ertJ.ção. 

A conjuntura Atual 
-----

_,.... l • J�· 

f ' ' -

11 J•, ,,,_ _,. 

� 

rt: Podemos caracteriz�r esse momentoydiret� e indireto,, aé-consevadores contm 

· t ' . / 1 t' t d t .... 
1 

• os progressis as; e v1s1ve que es a mon o· a umr: es -ra1,cc;1a par:.--J. recuperar 
f i VI. l\N\. c.,i;.o,.. ,:L:,.-, 

terreno que se vem perdendo para as �e i tas �:pelo capi ta1 interna& 

cional, que tem como enfase 1�6J)lfiloo ma±Rrial o consolo espiritual fren
as necessidades materias; o recolhimer to d.a igreja para se propia dando as 
respostas imediatas que confortam L agregam as ovelhas perdi<1as.Faz parte 

.l� -dessa estrategia o atG.que ao avanço� Teologia da libertaçao, que faz a
igreja�ista com mmw olho pelo capital internacional, que vai analisando 

o signi�icado desta na A:n.r:irica Latina. Levanto.mos aq_u.i os meios us.J_dos para
barrar o avanço da T.L.
- Ap1.o total do vaticano aos movimentos clsevadores de direita (Opus Dei,
Comunhão e Liberacbion, Ordem de Mal ta, Tie11ov2:.ção Carisrhatica e outros), em
resum.o,investida na recuperação dos "Valores Morais da Igreja"

I 

Nomeação de Bispos e Cardeâis consevadores para dioseses estr�tegiicas� 

ª-1 Transferencia de Bispo�-, progressi ta.Sp8.ra ilioeeses insi;E.,nificantes (no 
contexto político e economico) 
- Perseguição a moviru0.nto:3 prOGressistas (A '"'J'úC) ·

Investida na formação "1.8 seminaristas consev;-:dores, controle dos semina�

A It;reja Povo 

Podemos situar o outro l:::v1.o da moeda,u que �H� respeito 8.0 avartço da iGreja 
povo. z:akKm!lUIXll,1l�x Na lú!1/rica Latina mnaxf'lll:x rela prÓpia formação cu.1 tural 
do povo, com uma caro.ctüristica religi.osa m ito forte e mui to 1.i 1sado a I� 
ja catolica, fez com que essa ic;reja tenha uma base expressiva, preocu�pa.Q 
te para o vaticano e p:.1ra o capi ta.l interna e :i Dnal, principalmente apos o 
processe que :v:±:v:s:í vivf e viveu, Nicarac,u::t •': EJ. ..... alvador, onJe é� partici-

VJi.'\IY\ �'"''
°
' 

1 \o.lw,,v o-N-l''"'�-uAIV\ ... 1v 
ção dos cristãos�- mui to expres-.iva; Dentro da pro:rrí.'.:l csq_uerda 10uvc um.a 
abertura maior para o pupel q_ue joca u I,�ro j:.:, na transformaç·2.;, da socieda

de i.x.a Latino Amer:ir't1na. A Teo]O[!;iLL da J:L·!,r·1t·1ção é rn1n ·1] ia\lo. 1i:tret l<.�var 

o lJOVO a particii:n.l..J. ...:om fé e doacão nf-1 CDtl:·l.n1r-?.in r1n c,r,,,i" 1 i< �""(\ 



.. 

O Respaldo da Igre jc xx&�r e cua atua�ão 

..,. • • • ..t "t , • • • ,, ., • -r�o :Sras 11 a 1c;re J a ... ".).: r.;ase , .1.0 nl iz'..�, . : :J.I wL.. c.1m '3 n�� ;_ · .') 

b t d r ·  . , .  , uma oa par e e su� .. ..,ase •• J.o Je no m:,·,, i.n:u1to oper-J.:::.'i,-, ,, 

1 -: 
\ ,

) 

....... - ._. 

sença de cristãos, 1":nincipalme te no!l m.ov. popular· e n!;ll IDE io ru.ral on� 

uma parte significativa dé'-trabrsão desenvolvido COD apoio OU li@ê 
\ f do as pastorais. A icreja respald� o r Tem diversos cantos do pais, 

e. 
r,-r. fiA r.,, 

rora.m as bases da i::3reja de� muitos votos ao partido nas Últi 

mas eleições. Os ass2,sinatos cometido:., na campo contra os lic:.eres sin 
dicais 7 quase todos • li.:ieres �,;1 ii' o e-- �;.- ts±a cristãos que c�-m 

, \ , ,.. 
sua fe leva a luta as ultimas consequencias. 

A presentamos també ""as falhas que percebemos: :1ire:'.i1aee de formação 1 �

algum.as vezes não leva o trab. a ter uma consciencia. de classe e s.in 
o � �1.,U.. .J�v'.d. "e-. �,rrt""-c.âil, 

de oprimido. Por não te�um projeto muito claro de transfomação �
A- ()tw,,V\- CÜ- �e.:.,de.- sociedade mui tos mcUi tantes passam a assumir o marxismo:,'e mui tas f,V>,-

ve zea neg� a orícem e ºê princípios cristão5. Entre os pro1fios d!f 
o· 1wcU .... � CL 

� fensores d.e T. L. hÚ urn'"m:oj2t ee (l"ll'íi'P'i� con tro os movimento> e pastora.n 
barrando o avanço dets experiencias e ml:.i t�::.s vezes CJ.Uerendo q_uarda r;p'

prá si o direito de dizer o que fazer e o que é eerto ou errado • 
.,/ As CEBs que deverL:..:-:, 2er a t;r- nde lill.,'.':'_, da TL est:.--..o cafü:i ve::. .nenos et 

� -�-,.�,. ti,• """,.;, ti i- ,/), 

expresrd vas e mui to. J i1ni tada:í se-u� caa r,o e: ,} e a tuuçcio c,:'<1 es<J 11\', J. viu1entoO � 0W /, ow,w r' M>0 ÚM,\,;:;.. , A \<Ul.- oll �. v ,,., e�� oJ,., t;...,J..,- · .,,,_,� d.d- � t LN'-�'-

d e ação. confuso o :-;cu papel entre a r··ligiosi3ade conoe\r;;,·.�Ora e o , 
I � � .......,,,.�., � �..t� • � .,,.1�...a_.._.,..._ .,..._ 'i""......, 

novo papel de e e lula ·base da Igre ju. v..t...·v,,. .-L:,_ u �·s � """".....-o.:._ t., ......... � ............ 

-....,..:,.1; � , M.C.: �,,..,;_....;�. c-l,v, 1 _;._J. 1./, � �· ,<. 

A desarticulação en Lre a ala roiressi:.:-;t2 ,oca não tendo cap:.1ço:.: q_ue 
organizaem sua in-:c n12nç·ão na c;:,nj--nto de. Íi:,re ja e tOJn1Jem :J,VD.liem ail 

e:,:·perienc ias q_ue v�· j desenvol v2ndo j t:..,.:cibérn falta cc..pac i t�.1::-: O para. 

aconpa.11..har as exr,Qr.i e ·1c ia'>dos cristão sno mov. oper5.rio •. 
A elé.tização do cot1'1c'cirnento da 'J'.L. tlL,c nã, '.e.mos accoso. Outro fr:� 

tot'presente é q_ue cs experiencia3 que sairam do povo não estã()recress-
1)_0�..,"'".w- 1 

sando, está sendo mui to fundamentada, em vista dos ataque da irei 'ti
v f • 

porém nao vai se ni.,(1ntando para sua evolução na pratica. 



O surgimento dn JCC

/ A JOC surge nurr periodo qm em ,:1..ue a i�rc ja predomina.n.t�: .. ente é C'.)nse_E 1

.,_,,. / vadora; com Ul!l car-:.--.,ts::'." apostolico maT·ca11 te 
. · . nl 'rfu 

,' ' . 1 pr1nc1p10 ) ne 1Ull1 L.1 ,8.sse com a ner::q_uia , a e
a faz evangelizador�: ea seu nome. A exp�:riencia da ,.TOC a leva a desen

1 .... /1· . 1 . t d t· ' / ' vo ver uma açao e ana 1se mais e assis- n, começan o ap�-,_r ir -:i.a1 o cno

q_ue com a igreja que não reconhece a lu.ta rle classe
joc começava apontar • .à. nivel intern:.1ci::>nal fica def;nido o c:::.rater
classista 1 d�_:� de. joc corn a definj_ção c1e !)? e::r. Li.e, 1975/'acirra o
conflito co�reja q_ue não reconi.1J3ct:-.v'l'\8ste documento. 
Diante da an�lise q_ue progressiva.mente fa·z:iamos da i.grzja.. e da nossa
própria experienc ia fomos nos afastando desta f!! :fa:xllrn:là:cr).'N:maxua:xísKx
e tomando posição sem a levar em conta; ao mesmo tempo surcia em nosre.

r 1 -�U\ a, 

7 (
ação um carat9� qµase que exclusivamente operario deixando de ·:tt":de=--tr

, 

��\. ' ��o cristão. Nesses Últimos cinco a.nos � fomos reto.mando nossa a
anâlise e procurando i�dltificar as nossa�ligaçãoes com a igreja, nos
questin�ando � somente por t�tica, diplomacia ou<;efaz, parate da estw

I 
tegia. 

-��sa cara�ristica Cristã .<.,1;,i;,tc,,�
CA- (J, ;,..1. 

t" ( 
A joc como parte da igreja povo, vive um momento de repensar sua cara.9. 
teristica Cristã. Fomos e somos atacados a todo momento de não sermos
mais cristão� Nossa caracteristiva cristã está na experiencia que dee
s0nvol vemos, nos ideais que vivemos e defendemos na tra.nsfor1:-1ação da
sm:i2m: sociedade. Exr:1.icitar corno descnv·'lvemos essa característica nCl:l
é um pouco di�icil.

Somos Igreja. Sorno o o _povo em assemble io. unido pela fé en� ,,......,uc• 0r1',..,-'--v1.. . .,_,i .,:;.• .,, 

.:;, � 

r,-

que sustenta noss.:1 1 ta I o assumir Jo mo-i. operário,, J.u ta 3c constru�
ção do socialismo co.:11 bo.se nos valore�3 d::1 ic;v9.ldade e justi.çc .• 
Não estamos todoc 0�1 dias na igreja e nem sempre estaru.r.>s 1í, a:loG a ua- ·-

roquia; nossa con:l'nL�--�dc é o c;rupo c1ue c-adq._ jocista :pa.rtici:,pa; ::,lanejt-
mos nossa ação como vamos evanceliza outros jovens trab2loh;::'1ores, o,ra
mos quando discut L·;oo nossas problema;:-; ,rn commüd.o..de; Celcbnunos g_ua_g 
do partilhamos nossa7 alecr it e tristE; ,�·-• jrnltos.
Nosso evani:3elio é :.1 pl'opr±:t, vida o ,Jü::.-n-<ltha. I3uscumC'Js e..,. co:-n L.1·u�·ão do
Hcino de Deus, o :::oc:U.ilü,mo, o homem nnvo capaz de :.1IDur o !;cu .rroEimo
como a si mesmo. ., 1 "'" " ' ), i') -'\.J-A ,J.; íY'---' ' '\,.. ' ,) �,v _;_,, .v-. .... ô'· redimos pcrd1fo ae r1i.:,l-�-dia r1e n�B c�tj tud\. ,; , rrvr.njo
nos comrrometendo <�1101:tnto .irmão8 --a "'Z'.'-1'-0 e0.1t-o.

.no::r·.o erros e

Somos jovens e qu.or1 t.inarnos no poder -; tt 1 c ionc1.J i7,:ir1o c1:rt Ju_1·0 jC\, qu_!
t ionamos aesim como �reous Cristo queot.Lonou os escriba/f'o.r_i.sclrn. 



As caracteristicas da JOC 

A evolução que teve a analise e ação que a joc desenvolvia fez com que 

a característica operaria :t.i:Jnr entrase em ótax:kx debate interno, afiman 

do o carater classista do movimento. Para trabalhar as diversas caract 

teristicas, juvenil, operaria e cristã com equilíbrio fez-se ne ce ssar.b 

caminhar e abrir cmnj_ru10; não há.n:a:x outras experiencias qm: se inden-4;. 

tifique com a joc, que teve que se espelhar em sua propria experiencia 

a medida que cam.inJ12.va. 

Temos hoje um acumulo de experiencia e ver:ios deficiencia nos di'.0ersos 

aspecto de nossas co.racteristicas; no aspecto cristão situei.mos algumas 

dificuldades: 

- Responder na formação dos js.ts. a busca. e questinamento de Deus(fé)

celebrar a fé mais explicita.

- Diante de tranta contradição da ic.reja definir o que nos indenti.ficc

a este e que papel a igreja cumpre.

- Nossa compreensão teologica é atrasada e as vezes consevadora, enqu�

nto nossa pratica e o.\ançada e liberta ora.

Conclusão: 

A igreja traz no seu interior o conflito de classes presente na socie� 

de, a luta entre o projeto da burguesia x pro;eto da classe trabalh�� 

dora. O avanço dos consevadores ou dos progressista irá indentificar 

qual a progeto está forjando maia poderº 

julho/88 
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APROFUNDA!l!ENTO DO ESTADO DE sio FAULO 

" MUITAS VEZES PRECISAMOS 

RETORNAR N03SA HISTORIA 

PARA 1WS ENCCNTRàR NO 

PJ.ESZNTE,E SOAI 

.ENTÃO PROJETAR 

O FUTURO" 



AWUNS ELEMENTOS HISTORICO DA JOC DO ES'.rADO D.E SÃO l1AULO 

A Joc se acabou no período à.e repressão • Nos anos 70 e 72 é dura 
mente perseguida, contudo ela consegue sobreviver. Estas persegui 
CÕ86 foi am quase todas 08 regiÕea, a partir da·,. S8 paeBB a Viver 
na eemi-olandestinidade e nessa acumulava forças • Neste contexto 
vão também acontecendo algumas coisas no , interior do movimento� 
Em. 1975 realiza-se o CONSELHO DZ LINZ onde a partir dai a caracte 
ristica operária torna-sa muito marcante. Neste período hà uma m,E; 
dança significativa no quadro de militantee, que vai se integran;. 
do em um novo estilo de mov. dentro das orientacões de Linz. 
Até 77 podemos caracterizar o trabalho de empré�a maia formativo 
que reivindicativo, por causa da repressão. 
Neste periodo, a nivel de estado se tinha uma coordena� 
ção composta pelas seguintes cidades:Santo André" SP, Campinas", 
Santos (1 repre:!!entante por cidade ) e o ampliado que era o Tis
ta de Campina.e que jogou um forte papel_ no estado • É importante 
destacar que a JOC era um movimento forte conseguia mobilizar no� 
bairros e tinha um trabalho representativo em algumas fábricas 
importantes. Na semana da juventude de 77 em Campinas reuniu 70
js sendo que a maioria Tinha d� GE. Poré• no meio da tudo isto 
houve outras forças que foram influênciando o mcVimento a todos 
os niveis , acão , análise e reação da Joc do estado com a coorde
nação nacional. 

-

O QUE PASSAVA FORA DO MOVIllENTO �"ESTE PROCESSO? 
Era U11 periodo de di t:3dura, :tod� esquerda era perseguida, todos ·-: 
!oram para clandestinidade. Porém tinha a Igreja que apesar de ªE

a estrutura oonserradora havia um setor que sé fortalecia que era.
a ala progressista, dentrodeetas se incluia os movimentos e pasto
rais ligado ao mundo do trabalho (Joc, ACO,PO,Cebs). toda aQs�uer

� -

da penetrva ai dentro e a Igreja passa ser o guarda-chuva que a�
briga toda as correntes, que por sua vez bW3cam a impulcionar ca
da um

1
su.a linha de trabalho e recrutar quadros para sua organiza�

ção:Era um momento de difícil dercinimento politioo no sentido de
indentificar as diferentes correntes pois o que ínterressava era
somar forçasi.luta ,contra a dita dura portanto acabavamos todos fa
.ando a mesma linguagem. Neste contex�o Há uma infiltraqão do PC:l 

do B na Joc do estado ( isto desde 75) esta infiltraqão se dá a 
partir de Tista (ampliadG), que morava na cidade de Campinas até 
77 depois veio morar em Santo André. O fato de ser ampliado tinha 
aoesso e inf'uênoia em todas cidades (menos Santos). Era tático, 

/ A - P\ , simpatico e com uma experencia de açao marcda pelo metodo da JOC. 
namorava com Penha que era cooraenadora da JOC Nacional (Socorro 
tambem era da coordenaçãe nacionale namo�1va um militante do PCdo 
B )in:fluênciadas poReles leTantavam muita polêmica na equ�pe nac_!_ 
onal. 

I 

Até 76 a analise que opartido fazia levava a priorizar o trabalho 
da fábrica e bairro, quem não tava ai não estava nos critérios rR6
ser militante da JOC. Em 77 e 78 o trabalho da bairro passa a ser 
mais importante por causa da estratégia do partido que era o�19-
car a massa na rua e para isso foi impulsionado o mov. de custo 
de vida , o qual de fato mobilizou as massas.Em 78 quando , come� 
çou estoutar.1as primeiras gréves no est3do tornou-se uma exigênci 
acada militante parar sua fábrica, quando isso não era possivel 0



militante era questionado.Esta era uma dinâmica do estado de SP, 
enquanto o mov.nac. caminha em outra pespectiTa num processo ma� 
is lento. Em 77 sai da coord. nac. Penha e Socorro, Penha vem 
pra Joc deSP (a .bas já estavam no partido)a coord. nac. já canse 
guia analisar o que vinha por tr:Ís da dinâmÃ.ca do mov. em SP. É 
neste contexto que se dá a preparação do CN/78,para este CN o

partido se articula no estado e tenta levar uma reflexão para a� 
caber com a Qqu�.pe nacional, neste conselt10 participa, Santo \\1,rj�i 
Cam.p:L.n.ae,SP não participa, porém os que vão te t\•'0

posição clara e 
tenta trabalhar suas posições com alguns militantes, sobretudo 
de Minas e Piauí. 
Realizado o CN em um clima de muito confronto, porém a coord. 
nac. consegue garantir a orientação e o estado de SP sai derrota 
do. 
A pós o CN/78 se tem uma reunião oficial em cada cidade que ofi� 
cializa a saída dos militantes. Ainda assim. o partido tentou tra 
balhar mais alguns da Joc e tambe.m fizeram um processo de queima 
ção com o moT ••• E assim terminamos o ano de 78 a seguinte situa: 
ção: Santo André 1 militante e 1 assessor (Edu e Ivo)

Campinas 2 militantes e 1 assessor (Lourdes, Borg e Terêncio) 
Santos com o mesmo quadro, e este quadro se propunha a re

construir a Joc no estado e se encontravam uma vez por mês para 
revisar o trabalho junto com a coord. nac. Neste momento aJoc do 
estado de SP passa a ser uma prioridade nacional. 
Em Campinas Lourdes trabalhava na Singer e desenvolVia tambem um 
trabalho no bairro ( grupo de joven� trabalhadores de fabrica no 
bairro), o Borg trabalhava na Cobrasma e desenvolviaum.a ação com 
os js no bairro além do trabalho na fabrica, Terêncio assessor� 
ra da Joo e PO e t�nha muito acesso a Cebs, que neste momento ti 
nha um trabalho muito bom na cidade, contavamos tambem com o apo 
ioda Manô um.a freira , estes foram abrindo caminhos com ae comÜ 
nidades e Lourdee e Borg deram acompanhamento a este conjun.to os 
quais deram frutos .mais tarde. 
Em Santo André tinha um trabalho muito bom com jovens, porém o 
nome da Joc, era omitida por um.a série de razões levantadas pelo 
assessor, ele não queria Joo e sim. PJT, os outros elementos do 
estado não estavam de acordo com esta orientaGão , por isso havi 
a confrontos. Mas de qualquer forma estava firme a coordenação -:
�ue era proTieÓria mas que queria extender o movimento em outras 
oidadea. Campinas ae responsabilizou de acompanhar Jundiai, San
tos, oaasco,a na coord. nac. haVi� uma. prioridade constante o e� 
tado estava sempre com visitas,partcipavamos sempre de todos os 
eventos importantes(encontros militantes) e a prioridade era Ca� 
pio.as e Santo André.Além da coordenação a cidade de Santos ficou 
responsaTel de acompanhar todas estas cídadee, e o fazia em to
dos os encontros de novos, reuniões importantes, Santos sempre

esteve preaente através de 1 militante. 
Em Santo André havia dificuldade de introduzir o movimento. Ha-

.... , 

via Ull trabalho muito bom com os jovens trabalhadores nao so ne� 
ta cidade, mas toda região (!l.�au.á ,SRC,SCS) porém o assessor segu
rava a proposta, ele colocava várias justificativas, amais forte 
era que a JOC estava queimada, que o importante era organizar o 



-Com a organização do 3ºCNJT a JOC não cons�uiu viver a mesma di
nâmica as o idades so vol t.,Jram par,3 si não se conseguia o mesmo
entros3mento.
. ,

() -Apos o congresso começou a surgir alguns problemas n ABC com a
•saída de Isilda, havia muito questionamentos quanto a estrutura
da JOCB, inclusiva se tinha a proposta de levar ao conselho naci
onal de 84 o fim da equipe executiva da JOC a partir dai começou
se ter mui tos problemas da JOC do AB:C com. a JOC NAC. e tambem en
tra eles. Em Santo André SJ formou dois blocos\um da Manô a ou-
tro do Gr�na e Ivete, proourou-se fazer VÚrías reflexões com o
grupo todo no sentido de resolver a problem atica até que em urna
destas reuniões entre militantes da JOC de Santo André e repre
sentantes da coordo nac. , o bloco da Manô resolveu se retirar
da JOC e o bloco de Ivete e Grana resolveram levar o mov. adian�
te, mais a partir dai a JOC de Santo André _ _;1. SBC não conseguiram
dar mais passos pois não conseguiam mais se reunir a nem revi
sar a ação , mais continuavam a questionar a estrutura da JOC .A
té que depois do encontro sindical de 86 (nacional) resolveram
sair da joc e formar um grupo de reflexão independente que tam
bem não foi adiante.
Um pouco antes destes fatos houve uma reestruturação da coordena
ção do estado onde a ação foi devidida por setores e categorias
ficando assim:
-Metalúrgicos uma m�dia de 20 militantes (SP,ABC,Americana,Camp_!
nas, Osasco)

-Bancários: Talma de Santos, Reinaldo de SP, Duca de Porto Ferre
ira,Bere de Osasco.

-Comércio: Nonata de SP, Luzia de SBC, :úcia de Santos.
-Textil e Confecção: Sônia de 1.r.auá, Luzia de Jundiai,HeLana de O
sasoo e Helena de Campinas.

-Qimicos e Borracha: Ivete de Santo André, Marinalva de Jundiai
Vicente de Americana.

-Bairro: Silvana de Mauá, Quina de Santos, Roberto de Campinas.
-Func.PÚb. : Dilce de SF
:DESTES FORAM TIRADA u"MA COORDENA,�Xo
...:rJetalúrgicosJrina e Grana
-Ba�oái-1 es* Telma
-Comércio* Nonata
-Textil e Confeccão * Sônia
-Bairro* Silvana
-Funo. PÚb. * Dilcé
-Químicos * 1v1n rinalva
- Sandra que nesta Ópoca era ampliada liberada.
Após estes encaminhamentos o estado sofreu uma desarticulacã� po 
is muitos militantes ficaram sem espaço de revis9rem suas açoes 
pois as cidades não estavam preparad�s para EHJte tipo de estrutu 
ra. 

Logo veio o �ºCNJT a coordenação ficou a m9rgem do proceaso não 
conseguindo articular e coordenar, muitas cidades não consegui
ram realizar o congresso e algumas que fizeram se desgastaram 
mui to , mesmo assim surgiram novas cid3des e fort::1leceu outras. 



independente da sigla, porém a quest9o era de análise e orienta� 
oão primeiro porque e.lo análisava o f9 to dos milí tsntes terem sa 
Ído do movimento anteriormente, era porque a JOC não assegurou Õ
aspecto cristão,ele não consegui.A fazer uma analise mais políti
ca ida questão, segundo, porque de fato havia alguns pontos de ori 
entacão do movimento que ele não estava. de acordo.De fato havia
muita resistência por parte do assessor que inclusive achava que 
não era necessário fazer visitas,e quando se fazia visita ele 
não gostava de deixar o jovem sÓzinho com o visitante, porém a 
coordenação tentava fura� o cerco. 

ENTRE80 e 81, surgiram: Jundiai, Americana, Limeira, Porto Fer
reira, Osasco, Pedreira, Sorocaba, Mauà Sãa Caetano e SP em ini 
oiação. 
Cidades que tinham JOC , SAnto André, Campinas, Santos. 
Até esse pariodo a coordenação era provisória e coordenava coa 
algumas características. 
A coordenação viai tava as cidades, isto era forte, aqui o ampli!_ 
do nunca conseguiu cumprir o seu papel, por sso oa coordenado-
res dividiam as cidades entre si e cobravam vi.sitas. 
Planejav9m intercâmbios entre as cidades, era muito comum m.ili -
tantas participarem de atiVidades como passeios, encontros de no 
vos em outras cidades. 
A coordenação não, ficava presa nas dificuldades das cidades e 
nem da estrutura de coordena8ão, tinha uma preocupação em dinâm,i 
zar o trabalho, para isto planejava encontros para novos milit� 
tas e para contatos e nas reuniões de coordenação se avaliava o
trabalho. 
Neste periodo tambem foi eleita uma coordenação que era:Joãozi
nho de osasco,Edu do ABC em seguida Airton e Sola,Maria Minelvi.;; 
na de Americana,'Íite de Sorocaba, Giba de Osasco representava o

triângulo. 

ENCONTROS IMPORTANTES QUE n(ARCARAM :SSTE FSRIODO 

Seminário de estudos raalizados em Campinas, participar,3m Campi
na\ Pedreira, Jundiai, Americana e Limeira. 
Encontro de novos em :Man�anga em sêtembro de 81 o famoso encon
tro dos "113'', este marcou um momento mui to importante ,no estado 

participando jovens d9s cidades de sp, uauá, Santo \'\'(1)(1.i. 
scs, Cam� 

pinaa. Limeira, Americana, Jundiai, Sorocaba, Guarulhos, SBC,ap_! 
sar dos diferentes niveis o encontro clareou mais o que era a 
JOC e tambnm foi o momento de grande entrosamento no estado. 
O triângulo contribuiu muito neste período , havia vários encon� 
tros, de f13brioa ,novos e mili tantas, se conseguia fazer uma re ..... 
flexão sobre as ca tegorías mais import,:n tes e príori ta ria para ""
JOC estar presente e dar orientação aos militantes,para buscarem 
empregos nestas cate5orias. 
Além disso há outros elementos importantes a destacar que garan
tia o conteúdo na coordenação e na cidades: 
-A coordenação nacional sempre acompanhava a coordenação estadu-

al independente de est�rem em visitas.
-Buscou-se ter µm bom er..trosamento com a Igreja com ---,ato teve
muito apoio inclusive fin9noeiro. Os assessores tiveram um pa
pel importante dando elementos e abrindo campo para JOC.
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OBJETIVO- Re3lizar um aprofun"amento, partindo da história da JOC no 
estado de SP n fim de nirar 9s c3us3s de nossos problemas 
e lev3nt3r pistas p�ra contribuir com o avanço do movimen, 
to. 

disouss�fo e aprofund,3me.nto dt:u se n p3rt.ir de um documento base· 
com histórico do movimento. 

No que fomos comprendendo�o esv:Jziamento d;J JCC se deu a partir do 
3ºCNJT (Sto .André ••• )alt;uns aspectos for:.1rr. contribuindo para isso. 

-Os 2 congressos (3º e 4º ) tiveram forte influência dentro d� JOC,
pois d JOC se abriu pr.;1 massa e n5o tin.h\:l. estrutura para receber es

tes jovens. O est3do n3o foi viven o um processo continuo de a�álise 
( 3º e 4º congresso). 

coordenação nJcion'.:11 não foi trabalhando uma estratégia para a 
JOC .no Estado e sim, nos militântes q_ue restaram. 

., 

-Com o surgimento da CUT e do PT ,a JOC passa a ter outro papel pois
o que o militante fazia dentro do movimento, passa 3 fazer dentro �

do sindicato:·e do parti:'Jo. 

-A partir do 3º congr�so começ-ou a ser rr.ui to lim.i tàda a visita do na
cional, pois at} .e' _Qi o estado er3 priori t/rio , sendo visitado por
3 co·ordenadores rn:1c. com frequência e eJ1 83 o nordeste passa a ser
prio:rid:;.1de. ( 

... 

-O movimento tinh3 mui ta dificulc1:.1de de for:nar (1uadros para assumir
a coordena,�3o nacional, ent!)o quem se dest3C�)V3 era eleito.

- fi3 época se era mui to lig::ido á i�re ja, com apoio financéira e com
esp3ço ( Sto André- J.c1Judio ) e a mesrr:a foi se decepcionando
pois achava q_ue a JOC com o co.!'17resso, irü: est:.:1r fortalecendo os
movi�entos de p3storal.

Com a realizaç5o do 4 1') congresso a coor1enar;-âo est::1dual ficou.6-_
margem de sua orJ 1 .1niz·1ç5o ,ref etindo �ipen:Js em 3lgumas cid des
ex: Fr:rnca, r,�::ma, Li.rr,e ir:J.

DI:E'ICULDA. s
e 

.. : -

QUA !t / TUAL DO i�:.i1'f\DO 

-

Discutir aq:10 
Tr1bJlh::1r m3iS em eq_u.ipe 
Ver p�1ssos p:Jro fort::ilecer ·13 cidJ_"'.es do est3do 
Cap::1citaç5o dos coordenadores 

'--:-· l 

,· 

--



FICOU DESSA FORI.dA: 

ESVAZIOU 

Americana * 1 mil.

Jun.diai * 2 mil.

Campi.naa * 2 mil. 

SP * ,4. mil. 

Santos * 2 mil. 

ACABOU 

forto Ferreira 

Osasco 

Pedreira 

Sorocaba 

Santo André e SBC 

FORTALECEU/SURGIU 

Mauá * 4 mil. 

Franca * 6 mil. 

Lime ira* 6 mil.

SJC * 1 mil. 

No ano de 88 essa coordenação retoma e avalia o plano estadual 

e eacaminha um.a nova coordenação representada por oidadea,fican

do assim: 

Franca * Vera 

SP * A.na

Santos * M"arli
, 

Maua * Ana 

Campinas * Helena 

Ampliada * Tina 

E aqui estamo-a querendo diseutÃr para entendermos e fazer avan

çar a JOCESP; 

r i 
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NT'.:c:·:sSI.1.J.1 JES :- Difôrenci:.:1r os ní 0i-:: ·:i.u2 -:::,.) tem 3ontro do e:,t'.:1do
Je crLir espaçoiJ .Jistintos ,:entro d--13 cidad2s 
Ser u..:: :-:u:.:1dro ,,.,C)_:)l ·1 �s (�i .... ::��=3PG 

- \.:.. ... ..... ..... � �, --- ....... 

P·2nsJr nu.w.3 estraté6ia 1:,ar:2 e3t,:<3 cid,:des 

OOORDENAÇl'O ESTADU..tL :- Franca Vera 
representada por S.P. Ana 
cidades Maua Ana 

Santos Marli 
Campinaa 
Ampliada 

Helena 
Tina 

QUADRO ATUAL DO ESTADO 

CTTIATIJ;'! NQ MTT _ lf'T-P() A.r,.tn A C::�Tt'��r'l"R 

são Paulo 09 bairro/fabri- 04 
ca/coméroio 

, 
11 local trabalho Maua -

iniciação 

Franca 14 sindioal/bai- -

rro/1. t:iia b. 

Limeira 04 bairro/sindi 01 
cato 

Americana 02 indefinido -

Campinas 04 local trab. -

Jundia:Í 01 indefinido - �
Santos 01 indefinido 

�, 
SJC 01 sindicai 0 - �" 

� TOTAL �7 -

"' 1 5 

"/ /
SP t MAU!, FRANCA= mais fortes 

n () 'ti1 '1' A 11'1f'I 

03 

16 

? 

03 

,-

? 

04 

-

-

26 

SANTOS t CAMPINAS, JUNDIA�, SJC= com dificuldades 
LIMEIRA, AMERICANA , em processo 

São Paulo- 1 extensionista 
- 4 mais velhas (moTimento)
- 4 novos (entraram ano 88)
- 4 assessoria (Manoel, Abib,Lourdee, Bosoo)

COMRREENSÃO .Q! MOVIMENTO 

os novos agora que vão compreendendo a orientação 

A mT'llTf'!. TTV"\�- -

33 

19 

15 

-

? 

-

-

-

67 

Exigência a nível de capacitação (história do moT. operário) 
Discussão sobre o método da JOO 
Coordenação 4 pessoas (Nonata, LÚOiaj Ana, Iailda) 

MAUÃ-3- antigos 
-5 com mais de l ano
-2 com menos de 1 ano
-1 nova

,, 
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COMPREENSÃO DO MOVIMENTO - vai se dando através das discussões re 
alizadas apartir da açao nas equipe militantes. A coordenação aã 
reuna de 15 em 15 dias, sente dificuldade de coordenar todo o oon 
junto. 

FRANCA-Valdir, Vera, Clara, M:arli são da coordenação e pertencem 
ao mesmo setor (fabrica) Juvêncio (bairro) 

1 -A joc em Franca passou a se reunir por setores,setor bairro , nao 
consegue fazer algumas discussões do setor mais espeofficos. 
Tem alguns militantes com mai� dificuldades de se trabalhar a a�, 
ção.A coordenação será renovaJ_a saindo a Vera e Valdir. 
Fazemos assembléia geral que reúne os 2 setores. 
A nível de ação tem dificuldades de projeção da ação bairro, de 
trabalhar mais o conjunto dos sapateiros, de trabalhar o quadro 
da cidade,e tambem de integração dos militantes. 
A igreja é conservadora e tem um bom relacionamento com os patrões 

LIMEIRA- 4 militantes noTOS

Possuem bom espaço no síndicato dos metalurgicos 
(politicamente e estruturalmente) 
Estão desafiados para desenTolver ação no local de trabalho pois 
Tai contribuir com o movimento. 

AMERICANA- Sandra vai estar fazendo um trabalho de arti�lação. 
Vicente com a volta da Sandra esta mais animado e tentando fazer 
um trabalho juntos, até os militantes �ue já não se encontra nc 
oovimento estão dispostos a dar uma for�a. 

CAMPINAS - 4 militdntes 
Este quadro esta com mais ou menos 6 anos, com a vol t-i do Goiaba 
e da Amélia vem se tentando rearticula a JOC (organizar) 
O processo em 0ampinas começou a desandar com. a saída da Lourdes 
de là pra eá se isolaram todos em um bairro só, onde a igreja ti 
nha um trabalho forte. 
A igreja dava abertura. 
A cidade passou por um processo de 3 vi.si tas onde se repetiu a \\1\-Q.�

ma discussão. 
Campinas é uma cidade muito import9nte a nível de estado e .naoío ... 
nal. 
A CUT tem posi�Ões interessantes e a prefeitura é do PT. 
A JOC nunca teve problemas com espaço. 

JtJNDIAt - 2 militantes 
Ha tempo o quadro esta assim. 
Tem eSi:::1 feito vários planos de ação , mas nao se avança. 
Tem movimento operário na cidade, porem a joc não se envolve. 
(oposição cutista de varias categorias) 
Igreja super tradicionalista. 
Dificuldades de mobilização e de acompanhamento. 

SANTOS- 1 militante 
Só tem a �f.arli que já se coloca saindo e q_ue sente com.prometida 
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com a questão da sede. 
Ficou da Marli e Lucia fazerem uma retomada de tudo que aconteceu 
no movimento e fazerem levantamento de todos os contatos para fa� 
zer uma discussão. 

SJC - 1 militante 
LÜis esta lá a 2 �nos ,foi por motivo de saúde. 
Hoje é funcionário público municipal esta dentro da diretoria 
eindical. 
Não consegue trabalhar as orientações do movi.manto. 
tum bom articulador (promove a JOC) 
Fica muito isolado do estado 

-Precisa de mais alguem para ajudar na açao 

SAlDAS - As cidades que tem menos que 4 militantes se pensar numa 
estratégia ,ara se reTisar , fazer análise. 
Exigência de se trabalilar nas visita� a RVAO. 
As cidades com manas dificuldades assumir a responsabilida 
de fom alguma cidade , convidar para as atividades, para -
quebrar o isolamento. 
:Em Campinas, levantar um quadro de apoio , levantar a rêa: 
lida.de da cidade, a ampliada passar mais tempo lá., ajuda.!! 
do fazer iaso. 
A mesma coisa em JundiaÍ, não adianta mais pedir para as 
meninas, SJC idem. 
A coordenação estadual fazer uma discussão do papel que 
cumpre a Visita. 
As cidades que estão trabalhando irradiar paro-o conjunto 
do estado. 
Em Santos levantar a realidade da cidade e da Baixada, ti
rando elementos que contribuam. 
Juntar as cidades de Campinas ,JundiaÍ I Americana, Limei�
rapara se reunir e tirar um pouco o isolamento e começar 
a discutir e J1,1).),ti var uma á outra • 

Reginaldo e Goiaba oontribuirem na rearticulação do interior 
Em Americana ex;...g;.r mais da Sandra \!-. art �ular um grupo ·· 
que vai refletindo na região. 
Ter no À.nterior uma primeira discussão, e depois se criar 
um cronograma de reunião. 

PROPOSTA- Montar um boletim com informes do ostado. 

QUESTOES PARA APROJUNDAMENTO 

1- Avaliação desta coordenação e ampliad.a.
2- Como podemos trabalhar oom o que temos'i
3-Qual o papel da Tina frente a realidade do esta.do· e coordenação?
4- Que tipo de coordenação precisamos para o quadro do estado?

QUADRO DA COORDENAÇÃO 
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NOME CIDADE TIPO Ai,. ÃO R E S P • 1� I O A D E TE,,iFO JOC IüAiJE N. FlELACIN� 

ANl'dSI') sr
1 F i\ O. Ul'üS. LOUl{i.lEr J\�7iU 6 unos 27 rnzoavel

ANA MAUA SAUDE coonDEN1\,, Ão 6 anos 23 bom 

MARLI SAtllTOS - - 5 anos 25 razoavel 

HEN A CAMl 1 !NAS - - 7 anos ?4 regular 

VERA FRANCA SINOIC1\L COURDLN/1(;.Í\C 2 anos 19 regular 

1INA SP AMF'Lli\!JA CUORDENA t, GO 5 anos 

Dlfl CULDADES D I\ C O Li R U E N 1\ � Ã O 

-Diminuição do quadro e aumento das responsabilidades

As dificuldades nas cidarlPs refletem na coordenação

26 bom 

-Certo dist�nciamento dos coordenadores da realidade do e3tado

-Pouco dinimica sobrecarregando a ampliada

AVJ\LIA�ÃO limitada da coordenação ao eleger Campina5 e Santos p�r

r a a c o o r d e n a ç á o , a c o n _; u n tu r a d a � p o e ,� e r a ou t r a a s c i d a d e s e s

tavam motivDdas a se desafiarem em fazer joc 

·- r c. l ·t 1 11.J '1 (·· '' ' r i .. r d r: f d to i:l s me n i n d 2'. , 

de fazer joc.

�ROPOSTA OE SAIDA 

1 . ,·q _ U
"'

lc' tem cap:.ci.rJ, .. de 

-Trabalhar a din�1:�,\1.\· das reuniões ,priorizando as discussões 

-Trabalhar o relacionamento com a coordenação nacional.

-Trabalhar e disponibilidade dos coordenadorer para estarem acom-

panha11do as cidades vizinhas , contribuindo com a ampliada •

Espaço de discussão a nivel regional 

-Ter uma pessoa qu� contribua pcrmanentP.m�nte com a coordenaç�o

-Projetar nomes para assumer a coordenação

-Ter um convidado das ciddd1 s que não estão na coordenação para

I ' a r t 1 r i I ' h r H III d tt'� ri -, u 11 i ;, 1 1 

-Cobrar algumas responsabilidadP.s de alrJumas pessoas , mesmo os

coordenadores.

-Conlrir r:um t1 virdl11 r, c11nlrit1ui,,Õo r, d., 1·11nrrl11nM;no nl'lcionnl. para 

o estado.

-Nas reuniões que se fizerem no interior , rartic�par a ampliada

mais um coordenador.

-As pistas que sairarn voltarem para a coord,, nação e planejarem

ENCAMINHAMENTOS-�reparar o planejamento Tina, Marg;,Anas 

Encontro sendical =l pessoa por cidade + ampliada,ver a neceasida 
de de ter mais coordenadores n:1 preparação .. 

NECESSIDADES-mais subsídios e tempo para a1v..Ílise. 
Diretores sind ic�is, trabalhar as limi t3 �ões, rearticula -.-ão des
te tipo de ação no estado, ter em conta a preparaGão do encontro 
nacional. 

• 

. ' 
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Ilio de ;Trinniro, 05 de Dezci b , 1988. 

}.;\Y. ALIAÇ1t0 DA llÇ1tO DO i .• ovn.:ENTO: 

Em Novembro de 87 realizamos em Nova Iguaçu, nossc:... assembléia 

E;:,tadual de milit8.ntcs, para fazer umu avaliação da ação do. JOC a partir 

ê':e cada cidade dect:..:.cando as dificuldades e necessidades a �,01-el!l traba

lhadas. 

QUADRO DAS CIDADES E I-IBCESSIDADES: 
RIO: 

A, cidc1de avalia que é necessário ampliar o número de ações 

e militantes, incl�ive em outros setoresº 

Nos Úl tirnos conselhos nacionais a cidade do 1.io novamente 

vem sendo levantado. p:::::.ra ser fortalecida haja visto o sic,nificado impo! 
tante da cidade e ,.i. 1.ccossidaJe da JOG aJHJ:)liar seu quedro; ( .ojc essa 

necessidade se agro.":.. clevido o cor...fli to Internacional, pow a � .. rquidio-
, cose do Rio e ur: po:--to d.e apoio forte c1e SI OC no Brasil. 

JiíECE0GIDADES: 

* Gar,i.r1tir o ação e por conscqu0ncia ampll:_ 

a.r o quadro de ILlili té...ntcs. 

·X· O .:..10v.i:!1cnt e::,t- r pl?esen te em u..lgun.s setores importantes

como Saúde, Comercio, 1�etalúrgico e movto po!)'lrllar-. 
� Recotruturação e/consolidação do movto.

* Go.r�mtir a ação representativa participando dos eventos

da:::, pastorais e , . do novto operario.

� Gc._ ·,. i,iT espaço ele revisü.o de vida e ação operáriaº 

* I'lz,J:e j0J.1ento a nível indi viuual e conjunte., º 

·>< Autono:i..ia do movto em todos os níveis.

PETRÔJ?'OLI:.-: 

rravia c.:inco militantes em quatro uetores diferentes. 
O movii,,ento iniciou-se na cidade a partir de 34, após a • 

realização do 3 ºCJ::/JT, tendo mui tas dificuldades quanto· c.. oríe11tação do 
moviment9 ,r.'las insü;tj_ndo quanto a orga.nizaçs.o. 

Fo.rti.c i:po.r&.r:1 ele :processo do 42CNJT a parti:::: de GC e no mo . 
mento estáva.m preocupados co a continui�.:ade do congxesc,o e de ter uma' 

a�-ão planejada. A ci ·ude :::.;c,ytia necessidade de fortalecimento para que 
}"JUdezse ga�&Q,tir O SCv �-\�, & ;OOrden�r.

0 
a ação� pois havi� ;: r> tores,_Ch,! 

---�--•- .,.,,. t' .,-,l ,. _ _  ,U, Phl\N'.:'-.. 1\1[�\ '::f..11G'dn . ..f..fb.,f'� f AM,,._- � �i'\ • l::l.r.-fJA.ru-......�1..., ... �,U 
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1 1ov:i.mcnto estavü prc�,ento co.m mi.li to.ntes e contatos. 

1 • 

"1'. AcownnJ.w.r alcur.0 jovünu envolvidos no proc, ...,, ) .10 c'Jtt·-· 

;Jresso, compcrc pe ct.i, o. •.:e virem. � .. úSS wrt.i.r o movimento. 

* ::_;,;i:1r• •• u:, plo.no IKcra l}lJC i.Jto seja garantic�o ., 

NOVA! IGUAÇi : 

A partir do 4º CNJT tem sido realizado um traba1l10 bem me 

totlologico que facilitará em breve (inicio de 88) ampliar o quadro de ' 

r1ili tu.ntes. Exi:s tiú �' 4 jovens que participaram do congresso e q_ue no m,2_ 

mente já se aesumiarr. corno JOC, Estava existindo um processo c1c .fortale& 

cimento na cidade atrrJ,,.réz de Luiz ClaÚ.dio e a avaliação que se tinha e 

q 'e estava sendo muito positivo. 

NECE�.iSIDADES: 

* J..compn.nhar o processo da cidade investindo na fo:rmação

e e t'.:,'1.'•upos de base e 110. irnportancia da açtío ili tante º 

'*· '.1'.rno:�11w.r a curto prazo com algu_rlS jovens a cJ.aboração 

úe seus planos de a�:::'.o, contenJo um processo de aproximação e ,.companh,!:: 

1:1cnto nos seus locai.: c:.e trabalhos e morndia. 

SÃO JOÃO I:7; I. IIUTI: 

Nesta ci:1.0.de aval.ia.mo,, c_;_uc ) proces::,o era corr�:::ilico.do o Va,!i 
., , . d l . + , ., - . . 

11.s pessoas iJª 11av1a .l.-,'.I . ..:SE� o !1G o ;I;..JVJ..J: �n uO, porem Ja nao o a;:;_ unia ma1e 0 

única mili t:J,nte e nunca houve um q_uadro de 

,i.c, õo definido. 

Existü. p'·rspectiva a partir de um grupo de .:o-·c1,s traba� 

lkJdores q_ue partic:i_i�J.rrun do 4º CFJT. I'or outro lá.do a JOC dL cidade não 
, . corn:;eL,uia dar respos t� a esses jovens, .:'1or isso e 1Illr,or, ante o fortaleci 

VOLTA R1t;_10J'LA: 

Quase todos o� militantes tinham um plano ind:_ v idual o Est� 

vam desenvolvendo ação no local de trabal:l10, a nível de entrosa.I!lento e 

com e volvimento n2. opnsição sindical comerciária. 

Quanto aos jovens envolvidos com o congres�o � formação J 

�,e daria no acomp3.r'..:'l:t_1cnto individual dos mi1i tnntes no ser pr ;ce�,so de 

ação. A cidade E,pre· c1lté1va um quadro esto..vél de oito militantos e é uma 

cidc.,de importante el e!-� tro Jo estado .. 

v n ° 1 c:.c- �ç-oes 1·1J· +:: 1 ri_tes e se moE. trar -"· is pres_eft/ 
-�· .,! o r _,:,., e ccr � o. ; V-.... 

, '



te no movimento ope1··�-rioo :i.To momento a JOC estava presente GO:montc no ' 

�,etor trabaJJ10 e que _r; açoes de bairro ::,e apresentavam. como )Crspectiva 
�.:. partir dos novos r'lili tantcs. 

(L'"AHTO AO IJLANO E0TJ1..7JTJj1.L 

Naquele momento estávamos vivendo um período pós congresso; 

onde a preocup�çã>maior era de como iria ae dar a continuidade do oongre.! 

so e a iniciação de novos ao movimento, haja visto que em todas. as cida

des do Estado onde está.vamos presentes, havia muitos jovens envolvidos •

c:om o congresso, com interesse �m assumir a JOC• Por isso a nossa primei 
-

ra assembléia estadual após o congresso, tinha um papel importante, pois

tinha co�o objetivo fazer o plano para o ano de 88 frente aos desa.fios • 

que se apresentavam. 

Realizamos nossa assembléia em Novembro de 87e consegui.mas 
I 

elaborar um plano,onde constava Encontros Estaduais de militantes Com4!1' 
ciários,um encontro Estadual de novos, duas assembléias estaduais, um' 

encontro sindical e um seminérioo 

Isto foi um avanço; pois foi a primeira vez que oonsegdimoo 

elaborar um plano a nivel estadual. 

Também nesta assembléia fizemos uma discussão sobre a necea 

sidade da liberação do Ampliado do Estado; elegi-lo e tirar uma com.isa 

responsável de elaborar um projeto {pedido de ajuda externa) para sua. \1/ 

liberaçãoº Esta comissão começou a trabalhar a partir de Novembro e em '• 

Dezembro constatou que não havia condiçoãa de encaminhar um projete e x:t

<�eber a reaposta dentro do prazo previsto para que a liberqão fosse COB 

eretizada. Daí a comissão viu como saída procurar as dioceses mais pro� 

gfleasista do istado e desafiar os Bispos a assumir o salário do .Ampliado. 

até que o projeto fosse congretizadoo

Procuram.os quatro Bispos, sendo eles: D. Valdir (V .R.), Do
.., 

Vi tal ( Itagu.aÍ), Do 1éwta.n.o {N �I. )'::1,:-:t)â.,Mauro Mo reli (Caxias)• Os trei 

primeiros assumiram a proposta .. Sendo assim cada mia o salário do Ampli 
-

ado é assumido por uma diocese. O valor é de treis salários minim.oe, sea 
do que um era destinado aos gastos de passagens d.o Ampliado em período 
de visita às cidades. 

AVALIAÇXO DO PLANO 

O propio fato de conseguirmos elaborar um f:.1.ano lstadual • 
significou um avanço; pela primeira vez conseguimos fazer isto, a niv 1 
Estadual.. Nos anos anteriores o que existia à nivel de Estado, era assem 

-

bléia convocada pela Coordenação Estadual ou por deliberação da asse.mblf
ia anterior. Mas niio. existia cron � de a:8J'Sl!là�rftrs a nivel Estadualj 

/"\..-�--- ----- - � 
. ,.,,,.



com a exigência de ser liberado até Janeir0/88. Também avalio como 
-

ço o fato da Coordenação Estadual passar a ser encarada como uma inst _ 

eia séria e que ela tinha um papel importante a cumpriro Por outro lado 

nosso plano teve uma série de limitaçoes: Conseguimos montar um cronosr.! 

ma mas não conseguimos fazer uma PROJEÇXO da AÇlO da JOC a partir d uma 

avaliação profunda da ação que vinha sendo desenvolvida (onde estava: pre 
-

sente, o que estava desenvolvendo, frente à quê, com quem, como esta açlcl 

estava contrapondo a realidade, como estava se dando a formação de novo• 

militantes e quais os meios utilizados). 

Outra limitação também foi o fato de não consegu.innos ga

rantir um orçamento e plano FinanceirO para 88. 

O Plano Estadual não foi feito a partir de Planos das ci

dades; pois somente em V.Redonda os militantes e a cidadetinham um plano 

definidóo 

QUANTO À EXECUSS10 DO-PLA'.NO: 

Não conseguimos desenwl�r todo o Plano.só realizamos um 

Encontro Estadual de Comerciários enão conseguimos dar aontinu.idade ao

mesmo.Conseguimos rP.alizar o Encontro Sàta<!U.al. de Nowa Militan�es maa

não:· conseguimos a participação de todos os liovos.ilgµns não pad l?8JD. ••
-

tar presentes,outros os Militantes não conaegu.iram ac:onpanhá-los e al-
guns o IDD'Yimento nem tem perapectivas mais. 

A discussão e oPlanejamenrto era,, de deunv.o.lver a formaçio 
e inie-iação ao lllOiVimento a partir da ação dos Militante ,tendo como -

meio Oi.Actompa.nha:m.arto Ind'ividual.Fa11otrl no plano um espaço de foma.çio • 

onde os novos militantes e contatos pudessem se encontrar para fazer ' 

análise, planejar e revisar a ação que estava desenvolvendo,e sentir aa 
-

sim uma dimensão de conjunto e perceber cada vez mais a necessidade de 

um movimento de formação e orga.nizaçz.o da JJTT. 

A. JOC não tinha uma projeção clara do que ia desenvolver,

onde, o que rea prioritário e quais as etapas a dese�voJ..ver. Por outro 

lado os militantes foram tendo dificuldades de desenvolver a ação. Alguns

por não dominar com clareza a orientação do movto, outros por demissão 

do trabalho e outros por não conseguir planejar ou revisar sua aç'ão ;ocor 
-

rendo com mais frequencia com os militantes que estão envolvidos coa op� 

sição sindical; assumindo um monte de compromisso mas sem respaldo de • 

uma ação no local de trabalho ou na categoria, 
No plano também propunhamos um encontro sindical e um semi 

nário. A não realização destes encontros foi prejud�cial., pois alguns !i 

litantee necessitavam de contribuição neste aspecto e ficou sem os ele� 

mentos que o encontro e o seminário poderia dar. 

gv·rwo IS PklEL E AIDAÇJ!:õ !IH JÇWl!l!&Til 

Odete ao yrn na memento as sJ a i;Z te l&PIIMO, & p 
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QUANTO AO PAPEL E ATUAÇlO DO AMPLIADO: p,k:, 9 8 

O fato de que no momento da eleição do Ampliado não posa� 

iamos as condiçoes financeiras necessárias para a liberação influenciou 

no seu trabalho, pois haviamos definido que o Ampliado já assumiria seu 

papel a partir da eleição. O que significava que estaria visitando as t.

cidades. Também definimos uma comissão para elaborar o projeto para a 

sua liberação mas não discutimos por quem seria assumido estes gastos. 

Isto provocou atrasos nos encaminhamentos e nas visitas. 

O primeiro momento das visitas foi para me situar da rea

lidade .:e cada cidade. Consegui levantar o quadro de cada uma e as neces 
· -

secidades apresentadas.

Para essa etapa, inclàindo a concretização da liberação,• 

o tempo ·utilizado foi até o final de Marçoº Mas isto não se deu de forma

planejada.

O'objetivo que eu tinha a partir deste quadro era de elabo
-

rar um plano de trabalho contendo uma dinâmica bem clara de como traba�

'lhar as necessidades que se apresentavaº 

Neste mesmo periodo foi acontecendo as primeiras reuni<See 

da Coordenação Nacional Ampliadaº A perspectiva que eu tinha com�esaas•

reuniões é que elas fossem um espaço para o Ampliado. confrontar o que 

estava desenvolvendo com o que os outros Ampliados iam trabalhando, P! 

ra que dai surgissem pistas de como trabalhar aqui no Estado do Rio9 Mas 

estavamas vivendo um periodo pós ongreaso e pós Conselho Mundial • 

essas reuniões foi tendo como preucupação central, fazer uma avaliação

do significado da realização destes eventos,bem como os desafios que se 

apresemtavam para a JOCI e em especial para a JOC-B. Essas discussões 

foram muito ricas porque fomos descobrindo algumas necessidades que às

vezes não conseguimos perceber em nossos Estados e Regiões. Por outró. 

lado isto significava que os desafios tinham aumentados e lliBíÍs do que ' 

nunca se fazia necessário uma dinâmica que nos possibilitásse de traba-

lhar este conteúdo no Estado e Região. Como o conteúdo das reuniões fo

ram grandes não conseguimos confrontar o trabalho doe Ampliados nem tã.o 

pouco aprofundar uma dinâmica mais comum de como os Ampliados trabalha

rem em suas regiões. Entendo que esta.· discussão é de fundamental impo_ 

tancia. e que deve ser feita em caráter de RVAO e se., as Parad-asi -d.8J:-.Coord! 

nação Nacional não é o espaço ideal para faze-la temos que garantir um 

outro espaço. 

Isto significa que tivemos muitos elementos de conteúdo ' 

mas a dinâmica de trabalh.o dos Ampliados ficou a cargo de cada um dele 

ou de suasrespectiva.s negiões, com contribuiçã& doe Coordenadores �aci.2, 

nais em visitas. Isto teve um reflexo.muito grande na realidade do Rio, 

pois estávamos vivendo a primeira experiência de Ampliado Libera.do nos 



· ..... 

Últimos anos. Outro aspecto que pesa também na avaliação é que o Ampli!" 

do (Hélio) não vinha sendo projetado pelo movimento para asoumir este ' 

desafio. Embora assumisse a JOC desde 83 tinha pouco tempo de txperi&n

cia de Coordenação e não havia participado de nenhum seminário ou Cone! 

Too NacionaJ.. O processo de discus�ão e eleição de seu nome foi muito • 

repentino não havendo tempo para trabalhar a sua capacitaçãoG Ao mesmo 

tempo, dentro,do plano Estadual elaborado para 88, grande parte era de 

sua responsabilidadeº Por outro lado a Coordenação Estadual tinha mui ta 
o 

limitações. Tínhamos um cronograma mas reun!an-10s muito em :função dos en 

controe, Desta fó.rma Coordenávamos os encontros e não a ação da JOC. Não 

tinhamos um.a avaliação mais profunda da ação e das necessidades de cada 

cidade. 

Pelo fato do Ampliado fazer visitas constantes ele tinha 

mais elementos de avaliação da.s eidades. do que os outros coordenadores 

Estaduaisº Mas ao mesmo tempo tinha dificullades de passar esses elemen 

tos para a Coordenaçãoº A partir disto a saída que foi achando era tte t

trabalhar nas visitas as necessidades das cidades com os coordena9ores ·

e militantes individualmente. Avalio que este é um processo que pode ser

usado, porém não é o suficiente, pois o Ampliado não tem tempo de parar 

com todos os militantes na visita e se o faz não é uma constanteº Por ' 

c,utro lado quem tem o papel de avaliar com o militante sua AÇÃO e coorde 

ná-la são a.s Coordenações de Cidades, Não cabe ao Ampliado substituí-la.e 

e sim ajudá-las a desenvolver seu papel dando elementos para projetar a 

ação do movimento
9

Nest� avaliação apresento aqui algumas saídas (propostas 

de como trabaThar e conteúdo a ser trabalhado), mas não significa que �· . .1. 

eu já tinha claro isto desde o inicio do meu trabalho como Ampliado Li

berado, muito pelo contrário, pois somente a partir dos encontros que • 

foram acontecendo des e as cidades até a nivel Nacional�e dasexperiênc_!-e 

as que fui desenvolvendo e que estes elementos foram aparecendo. Sendo

assim não avalio como insignificante o trabalho do Ampliado durante este

ano, pois este foi um período de adaptação e d experiência do primeiro 

Ampliado Liberado nos Últimos anos no Estado do Rio de Janeiroº 

Não faço aqui uma avaliação otimista e muito menos emotiva
)

muito pelo contrario, levanto as necessidades e dificuldades do movto e 

as conseguencias das limitaçães que teve o Ampliado. Fica como desafio 

e exigência do ampliado contribuir no fortalecimento da.s coordenações • 

de cidades e do estado,a partir dos elementos. que foi adquirindo durll!! 

te o ano, priorizando :3obre tudo o Fortalecimento e Expa.r1são da ação da 

,JOC bem como a iniciação de novos ao movimento. 

Obs :Esta é -'UDl.a -A..v.alia ··� Pessoal do ,�m liado tendo como base as disous-
a8es 9ue vem sendo .r 

� dl�ntro, §9.t_Mox1Ji� 
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AUTOMAÇÃO E LUTA 

Os locais de trabalho têm 

sofrido, nos Últimos anos, uma' 

série de mudanças, principalmen

te relativas à organização e ge� 

tão da produção e do trabalho e 

introdução de equipamentos e si� 

temas derivados da microeletrÔni 

ca. É um movimento que se conveg 

cionou chamar, simplificadamente 

de automação, mas, que na verda

de, é muito mais amplo, abarcan

do outras novas tecnologias (no

vos materiais, biotecnologia, .. ) 

e muito sintonizado com o panar� 

ma sócio-econômico-político. 

Esta onda de inovações tec

nológicas tem levado muita dis -

cussão, principalmente no tocan

te às suas relações com o empre

go, seja qualitativo ou quantit� 

tivamente. Apesar da importância 

e das dificuldades metodológicas 

de tratamento do assunto - pois 

é muito fácil descambar para um 

determinismo tecnológico ou ne -

gar as condicionantes que uma 
� . J . 

dada configurâç!âo tecnologica GlQ 

loca para a dfgani�ação sdcial, 

especialmente rtos locais de tra

balho - hJ fütii�d dis�urso ideol� 
gica permeando as discussões, 

D OS TRABALHADORES 

que ficam amarradas por falsas PQ 

lêmicas. 

É desta forma que os traba -

lhadores, por exemplo muitas ve -

zes são acusados de impedirem o

progresso, quando procuram disc� 

tir formas de atuação e fazem rei 

vindicações específicas sobre pr� 

cesso de trabalho, sendo que até' 

o re(?urso ao "ludismo" é levanta

do, ainda que fora de contexto. '

Ocorre, porém, que não t·emos noti 

cias de manifestações sindicais ' 

co�trárias à automação; pelo con

trário, há inúmeros documentos, I 

pautas de negociação e declara 

ções no sentido inverso, ou seja 

o desenvolvimento e a moderniza -

ção tecnológica devem acontecer '

conjuntamente com o desenvolvimeg

to social e a modernização das re

lações sociais, entre estas as

de trabalho.

� 
Contudo, o fato de nao haver 

um movimento contrário à inovação 

tecnológica não significa a ine -

xistência de problemas. No epiceg 

tro destes, pode-se arrolar as 

questões relativas ao emprego, 
qualificação e prerrogativas pro-



fissionais, organização e ra -

cionalização da produção e do 

trabalho e problemas de saúde. 

Para contribuir no debate, e 

visando superar a polêmica nem 

sempre fértil favoráveis x con 

trários, emprego x desemprego, 

q�alificação x desqualificação 

entre outras, procura-se-à ca

racterizar quais os problemas' 

verificados, dadas as condi 

ções e estágios das relações ' 

sociais na sociedade. 

Automação x em.:@:_§_gQ___Segundo. 
, . seus niveis 

É aqui que boa parte dos ' 

exemplos de perda de emprego é 

extraída. A extrapolação dos 

resultados fora desse nível é 

problemática, mas esta análise 

tem uma importância em si, ao 

balisar modificações nos pro -

cessas concretos de trabalho. 

Há uma lista infindável de es

tudos a esses respeito. A se -

guir, são apresentados alguns 

casos industriais: 

= Seção de solda a ponto ' 

em indústria automobilÍsti 

ca na Alemanha Federal. 

= Perda de cinco postos de 

trabalho e criação de um 1 

novo posto a cada cinco 

perdidos. Houve também a 

redução de 15% na necessi

dade de pontos de solda. 

• 

(Fls. 02) 

= Máquinas-ferramente de co 

· mando numérico (MFCN) no.

Brasil.

= Uma MFCN promove, em me -

dia, a substituição de três 

a cinco operários. 

= Uma peça que demora um dia 

de trabalho para ser feita ' 

no torno comum é fabricada ' 

em apenas seis minutos no 

torno CNC(comando numérico 

computadorizado). 

A utilização de máquinas-feE 

ramenta de comando numérico 

computadorizado, numa indús

tria mecânica, levou a redu-

ções de 45% a 65% no tempo 1 

de usinagem de peças, além 

de quedá do número de máqui

nas necessárias para usinar 

as peças. 

= Usinagem de camisa de pi� 

tão numa indústria automobi 

lÍstica, onde de 40 trabalha 

dores, o novo processo foi 

introduzido aproveitando a -

penas 8. 

= Estamp:1,ria com transporte 

automático entre estágios 

controlado por CNC. 

= Substitui o trabalho de 21 

operádores, sem contar a su-



pervisão. As novas prensas dão 

25 golpes por minuto, contra' 

1,0 das antigas, além de sensí..:. 

vel redução no tempo de troca 

de ferramentas. 

= Empresas eletrônica em �eci 

fe. 

= A introdução de equi�amen -

to para microsolda eliminou 

24 postos de trabalho 

seçao. 

na 

'' Exemplos como esses sao 

abundantes. Ainda que possa' 

se questionar a metodologia' 

particular de cada estudo, a 

profusão destes parece indi -

car que efetivamente pode ha

ver problemas a este nível. A 

questão é colocada no condi =

cional (pode) porque há ou 

tras medições que podem inter 

ferir para que não haja uma' 

efetica perda de emprego (a 

inda que se possa questionar, 

numa posição estática, que ou 

tros postos deixaram de ser ' 

abertos), ou seja, a empresa 

pode aproveitar os trabalha -

dores em outras seções, pode 

haver expansão de capacidade, 

pode haver acordos sindical ' 

específico a respeito, etc. 

(fls. 03) 

Este fato remete a questão a 

um nível superior de agregação na 

análise, qual seja, o nível de 

planta ou instalação. Contudo, nem 

sempre os trabalhadores afetados a 

nível de posto são reaproveitados 

e, em o sendo, nada garante, a pr� 

ori, que outros tenham sido dispeg 

sados para dar lugar aos realoca -

dos. 

A remodelação mais ampla de 

uma planta delimita as condições ' 

de reaproveitamento de pessoal af� 

tado em termos de uma seção especi 

fica. Além disso, há casos de remo 

delação simultânea de vários pro 

cessos/postos. Os casos de perda' 

de emprego e aumento de produtivi

dade física (produção por trabalh� 

dor) em produtos comparáveis tam -

bém são inúmeros: 

= a produção aumentou 30% e 

o contigente da força de tra

balho foi reduzido em 38% p�

la introdução de sistema fl�

xíveis de manufatura (siste

ma produtivo que associa

reorganização da produção

com equipamentos CNC e robôs

no caso).

= Usina siderúrgica em Minas 

Gerais. 



= Aciaria antiga: 915.093 

toneladas/ano, 271 traba -

lhadores. 

Aciaria nova: 1.620.911 t� 

neladas/ano, 115 trabalha

dores. 

= Fábrica de motores da Fer 

rari na Itália. 

= A introdução de sistema ' 

flexíveis de manufatura 

(FMS) levou à redução de 

100 para 9 trabalhadores en 

genheiros e 1 operário pro

priamente dito), mantendo -

se o volume de produção. 

Muitas questões podem ser ' 

levantadas sobre estes casos e 

sobre o nível de planta em geral. 

É possível argumentar que os tra 

balhadores podem ser aproveita -

dos em outras empresas ou plan 

tas do grupo empresarial, o que 

efetivamente ocorreu no caso da 

fábrica de motores da Ferrari na 

Itália, mas nao no caso da fábri 

ca de pistões na Inglaterra; po-

de-se argumentar, também que a 

falta de automação levaria à pe� 

da de competitividade por parte 

da empresa e à consequente perda 

de um número meior de empregos. 

Sobre este Último argumento, 

preciso levanta pelo menos três 

observaçoes: 

(fls. 04) 

1. Em primeiro lugar, nada impede

que a empresa se automatize, '

incremente seu poder de compe

titividade e preserve ou amplie

o emprego basta ver o exem

plo da Petroquímica União, que

está introduzindo sistema de

instrumentação e controle digi

tal de processos com vistas ao

aumento de lucratividade e fir

mou acordo com Sindicato dos

Trabalhadores Químicos e Petro-
, . 

quimicos do ABC garantindo o em

prego do pessoal.

, 

2. Em segundo, e preciso cuidado '

na relação direta, linear, en

tre automação e competitivida 1 

de. O exemplo mais claro disto

é o fechamento de uma siderúrg�

ca na cidade alemã de Rheinhau

se que, apesar de ser considera

da das mais modernas do mundo,

teve fechamento decretado pelo

grupo controlador para diminuir

seu volume global de aço produ

zido com vistas a se adequar ao

acordo de cotas de produção da

Comunidade Econômica Européia.

3. E, por Último, poder-se-ia ar�

mentar que o aumento da compet�

tividade de mercado de uma fir

ma pode (veja bem, no condicio

nal) significar a perda de com

petitividade de um concorrente

ou mesmo outra planta do grupo,

simplesmente transferindo a
questão de emprego.



A avaliação a nível de em

presas deveria abarcar as vá -

rias plantas, instalações e

planos de investimentos, const 

derando-a como um todo. Há du

as faces da moeda: pode haver 

o aproveitamento de pessoal de

uma planta em outra (como no

caso da Ferrari), mas, a intrQ

dução de sistema numa planta '

pode produzir reflexos em ou -

tras da mesma empresa. É o ca

so típico da fábrica de pis

tões, onde a introdução de um

sistema CAD/CAM para projeto '

conjunto das peças e do ferra-:.

mental (moldes) necessário à'

função poderá acarretar o fe -

chamento de duas fábricas, si-

tuadas em outra cidade, que

projetam e produzem moldes e '

ferramentas.

Ocorre� perda de emprego ' 

em termos de empresas é, por 

si só, um problema, mas sempre 

pode ser (parcialmente) contra 

-argumentado com a geração de'

postos na indústria produtora

de equipamentos, em outros se

tores, etc. Assim, seria nece�

sário não só verificar, se é '

que isto seja factível metodo

logicamente, o volume de empr�

gos gerado em função das enco-

mendas de empresas que se autQ

matizam, mas também a possível

(fls. 05) 

redução de emprego por conta da nao 

fabricação de equipamentos tradicio 

nais. Para complicar ainda mais a

situação, dando conta que este é um 

argumento que requer uma série de 

cuidados para ser usado, o setor de 

bens de capital, ainda que tradicio 

nalmente dependa de um certo volume 

de mão-de-obra, também se moderni -

za. 

Porém, não se pode perder de vis 

ta as possibilidades que a'nova ba

se tecnológica coloca para a gera -

ção de novos produtos e serviços. A 

questão que se procura salientar 

que não necessariamente isto resol

ve o problema de emprego de uma PB:!'. 

cela da força de trabalho, eventual 

mente dispensada ou ingressante no 

mercado de trabalho, pois os empre

gos porventura gerados na indústria 

de bens de capital ou em outros se

tores podem exigir requisitos pro = 

fissionais diferentes um opera

dor de máquina que tenha perdido 

seu posto de trabalho dificilmente 

trabalhará como ferramenteiro ou 

montador numa fábrica de máquinas ' 

automáticas ou desenvolvendo solt!· 

are para microcomputadores bem 

como podem ter uma localização es

pecial/regional restritiva. Exem -

plo disto é a automação do serviço 

de interurbanos telefônicos (DDD, 

DDC, DDI) em vários Estados, onde, 

por acerto com os Sindicatos, as ' 



telefonistas puderam ser realo

cadas em novos serviços (despe� 

tador, auxílio ao usuário, etc)., 

mas isto, muitas vezes, obrigou 

a mudança de cidade, o que nem ' 

sempre é possível para um (a) da 

do ( a) trabalhador (a). 

QUALIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

TRABALHO 

DO 

Ao se prestar atenção em ' 

várias passagens anteriores on

de supostamente discutiu-se asp� 

ctos ligados ao "quantum" de em

prego - verifica-se que,' invari� 

velmente, a questão do tipo de ' 

emprego está subjacente, imp1Íc1 

ta ou explicitamente. Novamente 
'

é preciso cuidado com o determi-

nismo tecnológico, onde os requ1 

sitos exigidos de mão-de-obra 

têm seus contornos delineados p� 

lo equipamento, mas é, principa1 

mente, a organização do trabalho 

e da produção, aliadas às polÍti 

cas de administração de recursos 

humanos e às lutas específicas ' 

dos trabalhadores que irão, efe

tivamente, interferir nesses re

quisitos. Deve-se salientar que 

tudo isto está sujeito à regula

mentação e à normatização de ní

vel superior (legislação,,acor 

dos sindicais, etc.), bem como é 

mediado pelas relaç5es de poder 

que se estabelecem no cotidiano' 

(fls. 06) 
" 

do trabalhador. 

É bastante comum a associação de 

novas tecnologias com novas formas 

de organização da produção e do tra 

balho, Paralelamente aos robôs, co

mandos numéricos, controladores ló

gicos programáveis, etc., são intr� 

duzidos sistemas "jus in time/kan -

ban", tecnologia de grupo (não con

fundir com os grupos semi-autônomos 

suecos), célula de fabricação, sis

tema flexível de fabricação (FMS). 

Vários trabalhadores já realiza

dos sobre automação e organização ' 

do trabalho em indústrias de proce� 

so discreto (automobilística, auto

peças, máquinas, etc.) apresentam ' 

um ponto em comum, ou seja, o aumen 

to de intensidade do trabalho e do 

ritmo de produção. Tal fato tem si

do detactado em vários seminários ' 

de discussão de automação com traba 

lhadores. 

Este ponto é bastante importante 

e rémete à questão das condições de 

trabalho. Muito do "Stress" identi

ficado em trabalhadores de·sistemas 

de produção discreta automatizada ' 

pode ser associado à velocidade e ' 

cadência da produção, o que se tor� 

na mais grave no Brasil, hoje, devi 

do à longa extensão da jornada de ' 

trabalho, ao número abusivo de 



' 
.. 

" 

horas-extras e à falta de negQ 

ciação sobre o ritmo, sobre os 

otempos de trabalho e sobre 

volume de produção, prática 

largamente difundida nospaíses 

centrais, especilamente euro -

peus. O que acontece, por exe� 

plo, linhas quando há falta de 

pessoal não reposta? O ritmo é 

reorientado para a nova confi

guração? Muito raramente entre 

nós, quase que somente quando' 

há uma recusa operária (aumen

to do número de defeitos ou 

deixar passar a produção sem 

realizá-la). O mesmo pode ser 

dito do não desconto do volume 

esperado de produção esta fica 

parada por algu.m motivo não 

previsto (quebra ele equipamen

to, falta de suprimento, etc). 

Estas questões não são exclusi 

vas de sistema automatizados, 

mas sao potencialmente agudiz� 

das por estes supondo to -

das as outras condições cons -

tantes. 

AUTOMAÇÃº-1_ QUALIFIC!QÃO E LUTA 

OPERÁRIA 

Assim como na questão do ' 

"quantum" de emprego, há tam -

bém muita discussão sobre os ' 

efeitos desqualifica11tes ou 

qualificantes da automação. A 

(fls. 07) 

discussão é complicada, pois o pr� 

prio conceito de qualificação nao 

é trivial. O termo é usado para ca

racterizar,muitas vezes, coisas di

ferentes, em outras, é sinônimo de 

escolaridade, podendo, também, sig

nificar tempo de formação prática,' 

níveis de remuneração, habilidades 

e assim segue. Ainda que sem conce� 

tuá-la a noção de qualificação aqui 

empregada está ligada ao conhecimeg 

to dos processos de trabalho, prer-
/ 

rogativas e habilidades profissio -

nais. É importantes frisar que a re 

lação automação/qualificação é for

temente medida pelas formas de org� 

nização da produção e do trabalho, 

que historicamente buscam uma menor 

dependência do saber dos trabalhad� 

res. A literatura costuma apontar ' 

em algym.as direções: 

a)= Processo de "polarização de 

funções". Haveria a geraçao de 

um pequeno número de funções ' 

super qualificadas e um grande 

número de funções não-qualifi

·cadas;

b) = Haveria uma tendência à redu:

ção do contigente de mão-se-obra di

reta e incremento relativo dos indi

retos.

Muitas vezes a mudança de equ� 

pamentos acarreta uma mudança do 



perfil e das habilidades exigidas 

o que é mais comum em processos '

discretos e, de forma geral, tan

to mais agudo qua1Lto maior o grau 

de automação. 

Em alguns sistemas automati 

zados a operação é feita à distân 

eia, via terminal de vídeo, isto' 

requer um outro tipo de percepção 

, daquela utilizada numa operação ' 

direta, onde se vê o processo em 

andamento. Em outros termos, pode 

ser exigida uma maior capacidade 

de abstração, o que pode limitar 

o acesso de trabalhadores que não

tenham desenvolvido esta capacid� 

de. 

Os muitos signos existentes 

numa relação homem/máquina com 

controle mecânico, por exemplo, ' 

costuma "avisar" quando está com 

problema, através de uma série de 
, . r A • 

ruidos - e o mesmo caso de mecani 

cos que "ouvem" os defeitos do 

carro. Mas os comandos eletrôni 

cos dão poucos avisos e estes sao 

de outro tipo. A comunicação com 

o operador é intermediada por uma

tela de vídeo. 

Assim, mesmo que se queira 

aproveitar trabalhadores de pro

cessos convencionais para opera

ção de processos automatizados, 

r " 

(fls. 08) 

isto pode nao ser tão simples. É 

por este motivo que o movimento 

sindical de países, onde a auto

mação está mais avançada, pleit� 

ia certos tipos de treinamento ' 

para a reciclagem da força de tra 

balho. Coriat considera que a qu� 

lificação (skill) 11( ••• ) não é só 

um problema social, mas deve ser 

considerado como um aspecto chave 

da competitividade industrial". 

Toma-se, agora a questão por ' 

um prisma muito pouco abordado na 

discussão automação/qualificação, 

que é o da luta cotidiana dos tra 

balhadores para garantia de suas 

prerrogativas profissionais. Em 

outras palavras, a luta pela qua� 

lificação. 

O caso clássico é o das máqui

nas de comando numérico, que in -

troduzem a função de programação 

(o comando numérico é uma espécie

de computador que comanda os movi 

mentos da máquina), incorporando 

as de planejamento da usinagem 

(velocidades, avanços, seleção de 

ferramentas, etc.), leitura de de 

senhos técnicos, etc. Se esta fun 

ção deixa de ser executada pelos 

operários diretos, há uma sensí -

vel redução de suas prerrogativas 

profissionais. 



Este é um ponto muito.sensí 

vel aos operários. Um caso inte

ressante ocorreu numa grande me

talúrgica no Estado de São Paulo 

que introduziu várias máquinas ' 

de comando numérico computadori

zado, compradas por alguns milhÕ 

es de dólares cada. Não era per

mitido aos operadores alterar ou 

confeccionar programas, sendo es 

tes feitos no escritório. Certa 

vez, no teste de um programa ( o 

teste é feito pelo programador ' 

em conjunto com os operadores), 

os operadores perceberam um erro 

e o corrigiram, sem que o progr� 

mador percebesse. O programa foi 

aprovado, mas a modificação nao 

foi incorporada - o programador 

nao sabia, os operadores (são 2 

por máquinas) não podiam ter me

xido no programa e portanto, na

da disseram. Quando um pedido de 

produção de um lote de peças que 

usaria o tal programa chegou, os 

operadores procederam conforme ' 

as regras: operaram o equipamen

to sem alterar o programa e isto, 

evidentemente, gerou um lote fora 

das especificações, tendo sido re 

jeitado pelo controle de qualida

de. O fato foi comunicado à che 

fia, que chamou o programador. 

Contudo, este estava resolvendo 1 

problemas d� outro programa em ou 

tra máquina e não compareceu nes

te dia e nem no seguinte. O chefe 

( fls. 09) 

imediatamente da seçao estava sendô 

cobrado pela falta de produção. En

tão os operários disseram que pode

riam resolver o problema, desde que 

fossem autorizados a mexerem nos ' 

programs, o que foi informalmente 

acordado naquela seção. 

Outro caso ocorreu numa petro-
, . . . quimica que introduziu sistema di-

gital de controle distribuido, uma 

forma de automação computadorizada 

da instrwnentação e controle de 

processos continuas). Os operadores 

·'· · acessam apenas um teclado de

computador para açoes de rotina. '

um outro teclado, que permite alt�

rar a estratégia de controle e po�

sibilitaria uma criatividade maior

no trabalho, fica trancado à chave

sendo que os operadores não têm

acesso.

Estes casos demonstram dois fa 

tos: em primeiro lugar, a luta co

tidiana do contigente operário pe

lo controle da produção e autono -

mia no trabalho e, em segundo, qu.e 

se por um  lado as prerrogativas 

profissionais são delimitadas pelo 

equipamento, por outro há um espa

ço de definições que depende de 

briga no local de trabalho, que PQ 

de ser simbolizada pelo acesso à 1 

programaçao ou pela posse de uma 

chave. 

"· 



O ponto mais avançado na 1� 

ta pela qualificação é a negoc� 

ação sindical dos futuros proj� 

tos de sistemas produtivos, da 

concepção dos locais de traba -

lho. Apesar de não se ter men -

ção de uma negociação desse ti

po no Brasil, na Europa já há 

uma série de casos, como o se -

tor financeiro na Suécia (os s� 

sindicatos passaram a discutir 

e participar do desenvolvimento 

de softwares para automação da 

decisão de operações, com vista 

a resguardar para o trabalhador 

a decisão final de aprová-las ' 

ou rejeitá-las), a ferramenta -

ria da Volkswagen em Braunsch -

weig, Alemanha Federal (vide BQ 

letim DIEESE de junho de 1988), 

as ações dos metalúrgicos ita -

lianos, entre outros. 

Evidentemente, há muitos ou 

tros aspectos que podem ser 

abordados. Foram privilegiadas' 

as prerrogativas profissionais, 

porque este é um espaço impor -

tante a ser ocupado pelo movi 

menta sindical. A microeletrÔni 

ca pode tanto ser concebida pa

para trabalhos desprovidos de 

conteúdo (vide digitação sob 

pressão de tempo), como para 

TEXTO TIRATIO DE: 

São Paulo em Perspectiva. 

Julho/setembro/88 

(fls. 10) 

viabilizar maior autonomia e demo 

cratização nos locais de trabalho. 

Apesar de JXidrÕes internacionais' 

de trabalho e produção serem est_ê: 

belecidos, inclusive como fator ' 

competitivo entre capitais, o mo

vimento operário-sindical tem o 1 

papel progressista de empurrar e� 

ta onda tecnológica para a melho

ria das condições de trabalho de 

todos. 

A questão da relação automa 

ção/emprego é bastante complexa. 

Procurando fugir da numerologia e 

das previsões, tantou-se levantar 

alguns critérios para contribuir 

na discussão. Muito da confusão a 

respeito ocorre por inobservância 

das diversas instâncias de análi

se, não havendo muitos. cuidados ' 

na passagem particular/geral e vi 

ce-versa, 

Relativamente à qualificação 

e organização do trabalho, um grag 

de avanço seria se houvesse por 

aqui, uma pesquisa aos moldes da 

realidade na França, onde em uma ' 

subamostra da pesquisa de emprego 

é efetuada uma pesquisa complemen

tar da condição de trabalho, que ' 

envolve desde tipo de equipamento 

(automatizado, com terminal de com 

putador, em linha de montagem, etc.) 

até turnos. 

Mâfi6 8ergio Solerno = (Fragmentos dos materiais). 
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AVALIAÇÃO DO FORTALECIMENTO l>t\ JOC/RECIFE ,, 

' 

ANEXO 



i\VALIAÇÃO DO FOR'l'i\LECIMENTO 

UM POUCO DE IIISTÓI{ li\ 

DE.SDE 1.978,Recil."c 

REC 11:1,: 

cm sendo ;i IV() Jc d i ,"icuss;" ,n 

terna da JOC, pois L"o i a parLi.r dcsL. t da La q e a c·i dade come 

çou a viver diversas d i f'i culdades de <·"nso I i lar-se como 

posta alternativa para a JJ.TT., por motivos j� conhecidos 

por todos. V,-ir·i as tcnLat·i vas foram f'f' i t ;i,-, no senti do de dar·' 

passos nesta ·in-iciat·iva, o que fo·i Lor·11a11do-,..,,e possivcl pela 

conjuntura Loca L e 11ac i 011a l 01·a pc Ia 1·;i I La d quadros, ()f·a 

pela exist�nc ia de outros desa f ·i os qu<' no mo cn to se f ·i zc ra' 

mais urgente. Em 1. 9 85 havia uma aber Ltr r·a de ul�lia para vir 

para o nordeste e norte, tendo como rct·er�nc'a o Recife. 

exemplo 

Muitas outras tentativas f o r·am f ei as, como por e 

a liberação de um liberado pa ,·a a r gi ao, um maior ' 

;11'.sumir f·inanceiro nas ativ·idades da r·,·g·ião, encontro c'.e; a 

pro fundamento entre a coordenação rcg i ona l ,, 111 i I i La,1 L,:.-; JA,a' 

ves, tudo com o intuito de fazer a van<,·,t r a JOC na região e 

consequentemente contribuir com o Rccit·e. 

A preocupaçao de fortalecer 11ma experiencia de JOC 

nesta cidade, se baseia no fato de Recife colocar-se como u 

111,1 c ·ida de <'s t.1·;t t.0g i'-°"' em todo orte e ordeste. É praticamen_'._ 

Le a �nica cidade mct r<;po le da rcg·i ;;o e a c-i d ade de maior 

peso economico por suas caracter is t ·i ca.-; -; ndus t r ·i ai .e.; comer' 

cial e de serviço, bem como outras atividades essenciais p� 

ra a econt'.;mia do pais. É tamb�m unia cidade que recebe grande 

parte da migração da região, com isto o n º de favelas,desem_'._ 

pregados e de marginalização d� ao Reci[e um carater diferen 

ciado em relação ao conjunto de capitais da região. 

Outros aspecto que fundamenLtva a necessidade de 

uma JOC organiza-da no Recife, era a tc11tat:i va da iniciação 

da CIJOC no Bras·i l. A conjuntura da Lgr·cja local, os conta 

tos feitos pelas JOC Francesa e Italiana, demonstravam que 

Recife entre outras cidades b rasi lei ra.c.;, eram alvo da 

tida da CIJOC. 

• 
1 .1nves 



Com e.--..--.<' c·n11,j1111t.o de pI·c'oc·IIp.1<.:nc.--., v, crno.-; nos p;1r·;i 

c·;i. E ;1q11 1 c,-,l,;1111C1.--. ••••• 

A FORMAÇÃO DA EQULPE 

o a 11 o cl e 1 • 9 ' 7 , a J O C B d e e i d e c n I o e a r· e rn rn a r e li a

nm pr'ojcLo ele cxtc,1.--.;10 <' I·01·(;1IC'c·irnc-11(,, de v;ir·i;i:., cidade.--; e 
, 

r·cgi <�es cio p.-1 i S .  

� � 

1: .. '/, nm;i a na ·1 i se de c·;id ;i 1·cg··i ilO, sua ·impor 

Lanc ia cco11om i c·;i • .  -.;c11 p;ipc I po I i Li c·n, 1·<·;11 i d;idc cio movi rncrrLo 

opc,�;'irio e define alg11111;1.-.; rir·ior·icl;iclc�s ,·11Lr·c cl a.s mai,-; uma 

vez se coloca Rccil'c. 

Nesta discussão se define 

e propoc nolllc,-; p,11·;1 ;1 cl i .-;c·nss;o. 

lllll ;i pr·oj eçao 

t·: /\T SOBR/\ PRÁ NÓfS (vc_jamos os Lr·c.-.; 11,11ninl10 s) 

f i n a n c e i r· a ' 

RI B/\M/\R Origin;;,.io de Bcl�m. E.-,L1va l<'r·rninando seu tempo 

na coordenação nac i ona I pe Ia rcg ião NO/NI·:., como liberado na 

regia o. Tinha um bom conhcc i .men Lo da e· i ela de e da regi ao. Seu 

tempo na coordenação terminava jusL11n<'11Lc no per· iodo pr·op,,.--._'._ 
, 

Lo para o inicio do forta lccilllc11Lo (l.<l88). 

EULALIA: Cidade de origem, Vi t 01' ia do 1 ,-;pi 1· i to Santo. coorde 

n;1dora naciona·I 110 pcriodode . 9 2 a 1 . () 8 Ú • No mo me n Lo e.-; t ;1 ' 

va Colll um compr·om isso de I·0,·L1I cc i mcI1 l" da .JOC na /\rgenL i na, 

q u e t e r n_l'i. 11 ;i v a em meados de l. 9 8 jov<'111 Lamb;m capaz de r·c.s' 

ponder a este tao grande desafio. 

SABOIA: Vindo da cidade de 13. flori.zonl<·. No momento assumia 

um papel de coordenador nacional cm :-;1I.t J'a:-;c f'inal, t;imbcm 

disposto a topar mais esta rarad,,. 

Com estes 11omes dcf' i n idos ,--;e pr·o_jcLa <'11Lao os passos concrc' 

tos para a instalação da cq11ipc: 

[Q veio Ribamar em agosto de 88 

2Q veio Eul�lia em setembre de 88

JQ vei.o Saboia em fevereiro de 89



Corno ,-.;e vc il chegada da cqII 1 pc 1·0 i ,-.;e dando ao.-.; 

prn1co:,: po1·c111 dando ;1lguns pa:-;sos ,-.;ig11il.icaLivos par·a o bom 

andamento do tr·ab.tllio. Podemos situ;11· .iqui algun.s deles Lcn 

surgi.das no processo. 

A MORADIA: Foi u11I;1 dccis;o da cq11ip<' 11I,,1·;i1·1110.-.; junl,o,-.; pcl<> m� 

nos no ini.c.io do Lrabalho par·a asseg11,-;iI· um me 1 ho r·' 

entrosamento entre a equipe e faci ·1 i Lar· a projeção do traba_'._ 

l ho, para isLo teria que ter uma r·csidc·11cia um pouco centra·!

e uma .� rea es t r·a L�g·i ca. Com posse d e-_-.; l <, s e r i t,; r· i os d e f · i n i

mos pela região de Casa Amare l a  por ,-.; i ,ia I uma a rea um pouco'

dificil de se conseguir moradia, ma,.., 11111 pouco de trabalho

foi possivel.

Uma das dificuldades enconLr·;idas foi o valor do a 

luguel, muito alto para um contrato de seis meses. com tudo' 

i .-:;so fomos tentando aos pouco .ir montando nossa cabana, ju_!2 

tando rfo por garfo, panelas por parl<'las ate ter uma estru 

tura com min j mo de dignidade para vi vc r·. 

Outra d.i.fi.culdade foi_ o po1rc-o espaço que tem a c� 

sa, a sua m� d.i visão que j ama.is pr·opn r·c i ona cond iç;:;es de de� 

canso e pr·i vac i.dade, úu todos ficam ac-o rdados ou L,;clo.-/clormem. 

mesmo o estudo e a capacitação f ·i ca 1·.1111 prej ud ·i cados. 

SUGESTÃO: Que haja encon L ros en L r·e o.-.; 111cmb r·os da equ.i·pe para 

conhec.imento de suas experic1 1ci.as, a::;pectos pe� 

soais. 

TRABALHO- "A somu:vrvÊNCIA DO HOMEM si', E PLENA' QL'ANDO A so 

BREVIVfNCIA DE SUA CARNE E DE UA ALMA FOR FRUTO DA SUA PRO 

PRIA FORÇA DE TRABALHO EM SOLIDARIEDADI·: COM OUTROS TRABALIIA' 

DORES? PO R ISTO SOMOS CONTRA A EXPLORAÇÃO DO HOMEM ATRAvts 

DE SUA FORÇA DE TRABALHO. TAMBEM ACR l·:D ITAMOS QUE O LOCAL DE 

TRABALHO i O ESPAÇO PREVILEGIADU PARA ll DESAFIO DE SALVAR A 

CLASSE OPERÁRIA DE SUA EXPLORAÇÃO� 



Parece br· i ncaclc i r·a, m,11-.; e i ,,1 <'rcssante o quanto e' 

forte para os rnilit,anlcs da JOC cst,a q11<;st;io do trabalho. Es 

la anci.edadc vem pc Ia ncccss i cl,tdc ele l II Lar para soh rev·i ver' 

e a o me s 111 o t, e 111 p o , t v o n LI d e d e a p a r· L i , · d o I o e , 1 1 d e · t r a b a I h o ' 

e da rnilit;nci.a l'orCaLecer a lut,;-1 do.-; ,·aba I hadorcs. 

(\ e q li j p <' d<' f, o 1 '(. .t 1 <' C' j lll <' 1 l ( O • , 1 p (' :-; ; 1 1 ' cl <: (, C I' li m .1 C · < H 1 

t. ri bu i ç;o f' i n;-rnr:e i 1·,1 de L r�s ,-:;a 1 ,; r· i os· 111 i 11 imos (e<, o r·dcnaç;io

11.1.ci ona l), pouco p.--1,·a tantos gasto.-; q11<· t. i nli;unos, Linha 11ma

necessidade prot'11nda de arrumar cmp, <'go o quanto mais r!1pi..'.._

do po.ss i vc 1. 1-:st.c desejo cr·a f'<>l'Lc <' 1w1·<·cl> ia 110 o I har· ele ('.t 

da um ao começar a Lraba I har. Todos 11/,.-..; demoramos em medi ,1 Ü

meses para consegu ·ir trabalho, con f'o 1·111<' 

coordenação naci.onal.

acordo fe·i to com 

No :i. n i e j o d o trabalho d o f o r· t. a l e e i me n to , a cidade 

a

ex i. g ia um a ma i. o r a te n ç ã Õ d e nossa p ;1 r· t. <' , p o i s e r a na v e r d a d e 

um recomeçar de quase tudo. como co I oq11ci anLeriormenLe, t, i 

nhamos pouca coisa proj ctada, nossa vi ,-.;;io da si tué1ção da e i ..'.._ 

dadeJ não era suficinte para uma projeç;io a longo prazo. Tam' 

b� havia o fato de todos estarem Lral>,tlha,,do e assimf.icava 

d i. f ici 1 ter .. um e ronograma de reuwi oes. lla v ·ia momen Lo.':; que um 

d e d i a , ou t r a a t a r d e e ou l r· o a no ·i te . Com o e o n ' 

e· i I i a r · a s n e < · e s .s i d a d e ,-:; d o m o v i nw 11 t. o < · o 111 <: s LI s i L u a e; ;i o ? 

PLANO DE TR/\BJ\LI IO: 

Tendo cm v ·i .s La 

çao da equi.pe, havia a 

a .siLuação d<> mo1,ime11to e a situa' 

,,cccs.s idade de Lermc,s urr, plano mais' 

elaborado. As difjculdades para isLo c,·.im muitas. NecessiL�' 

vamos de ter mais elementos sobre a e i cl.tdc e os Js. Ts. que 

poderi.amos cont.é.r- e o que t inha se encnntravam com mu.i tas di 

ficuldades. Nei,;ta altura er-a m�s ele t-",11·<;0 e o maxjmo que co� 

seguimos projetar foi 
' 

ate a reali:,-.;t('� () da SrJT.(havia v·isiLa 
\ 

d a Rose li na c :i. d a d e ) , t <:· n d o em v ·i s L a e.-..; L e c o n L e x te , n e, s s a s 

priot.idades foram as scg11i11Lc.s: 

3 



.. Fortalecer o quadro de militantes ja existente; 

Consolidar as equipes de base' no Entra a Pulso e 

/\ p r C ,S C n 1. il r• il J () C é1 O li t., r ;t S o 1 · g :t 11 1 /, ;i Ç o C ,S j 

Dcl'i11i1110.s 11111 111i11i1110 de 01·g·.t11i/.ac,;?;o da ,J(JC na cicla' 

de: 
Coo r·denaç:io 

l·:q11 Í pc de f' j nanças

Secretar· ia 

Ou t. r·os 

No mais ir.i.amo.s inve.st.. i.r na ,'-; emana 1ntc1·11ac i u11a l d a 

Juventude massiva e com outras organizaçoes. 

A SEMANA INTERNACIONAL DA J VENTUDE

PEL NO l1 0R' l'AU:CIMl·:N'l'O DO 'l'R/\B/\1.110: 

TR/\BALHADORA E O SEU PA 

A semana da JJ.TT <·ropara n l'ort..alecimento para 

salv�!,; a P�tria. Sabiamos e t·inhamos c.-.;per,rnça que poderia_' 

mos tirar saldo positivos para o trab;1Lho de organização 

dos Js. Ts. 

nizaçoa. 

por isso jogamos todos º·"' e.s f o rços em sua orga �

Na discusss;o de seu car�ter, definimos o segujnte: 

Ter um cara ter massivo e f ,ir·111;1 Li vo sendo aberta ao 

m�xi mo de jovens poss:i veis e ;1.s outras entidades 

de jovens Trabalhadores. 

QUANTO /\OS OBJETIVO FOR /\ M I n: S T /\ C /\ D OS : 

Levar o maximo de jovens trab;1Lhadores a analisar 

realidade e sua dimensão desde o nivel local sua 

ate o internacional; 

Garantir· que outras organ:i za<,:oc.s também discutissem 

o tema mesmo não sendo de re.s ponsabi li d ade da J OC

dar continuidade; 

l, 



JOC se fazia presente (Entra ;i Pulso, Casa Amarela' 

vit�ria e Jordão); 

Garantir reiv i.ndicaçÕes cspec f r· i cas dos Js. Ts.; 

Ser um mei.o de den�ncia da rc;tlidade da juventude 

Trabalhadora. 

Com esses objetivos definidos, investimos na orga� 

zaçao da Semana e na divulgação massiv;1 para a JJ.TT. e ou 

tras organizaç;es. As entidades que assumiram foram: ACR, 

CTC, Fundação Gurarapes (simpatizantes). 

A semana enquanto conte�do n�o foi l� grande coisa, 

tivemos dificuldades de trabalhar pedagogicamente com a Ju 

ventude pela falta de dimensão do Lema 1>ur parte dos miliLa� 

tes. Mesmo assim consegui.mos reuni.r a m�dia de 80 Js. Ts. em 

cada atividade. 

Neste periodo tivemos a primeira experiencia de 

trabalharmos com equipe de Js. Ts. A equipe da Semana apesar 

de toda as difciucldades, foi um ponta p� para entendermos 

que a forma de trabalho dava certo, formava e dava segurança 

aos jovens trabalhadores, ao memso t mpo que <lesenvolv·ia ne 

les capacidade de coordenar e aos pouco� irem sentindo o go� 

tinho pela JOC. 

A CONTINUIDADE: 

Durante a semana foram surgindo varias desafios: 

novos jovens, novas �reas para acompanhar, maior/necessidade' 

de aprofundar o conte�do discutido. Tamb�m o conjunto de Jo 

vens t raba lahdore s exigi a uma cun t ·j nu i ela de da discussão. 

Concluindo, a semana foi o ponto chave do fortale� 

cimento. Foi assim que conseguimos conhecer e desafiar ou 

tros jovens Trabalhadores. Conseguimos apresentar a JOC a ou 

tras entidades e criar uma relação mais politica. Por fim, a 

semana apontou-nos um horizonte, um caminho por onde iriamas 
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.. 

percorrer peld menos a m�dio prazo . 

A partir dai a necessjdadc era de uma projeçao com 

maior clareza, incluindo o meios qur ir{amos desenvolver, e 

por ai. enveredamot-;. 

NOSSOS PRINCIPAIS MEIOS FORA1: 

1. Assembl�ias mensais de militantes;

2. Assembl�i.a tr·imensais de contaLos;

3, Assembl�ias trimestraisd Js, Ts.; 

4. Visitas �s �reas (equipe liberadas Zi e Ceiça);

5,Reuni�es com equipe de militantes e coordenação cidade; 

6. S.I.J.T.

7, Atividades financeiras: bingo, feJjoada, rifas; 

8. Intercimbios: Vit�ria, Belo HorizonLe e Austria.

Bom, ja colocamos que a parLir da semana o quadro' 

mudou. Os militantes sentiram maior necessidade de capacita� 

ção. As poucos foi-se f armando uma equi.pe de militantes cha'

ves que iam aprofundando a orientação da JOC e projetando o 

movimeto na cidade assim como aprofundando a realidade e re' 

vi�ando a vida com o conjunto do movimento. 

Assim consolida-se as assembleias de militantes: 

OBJETIVOS: 

. Avaliar o processo de açao nas bases; 

. Porjetar o movimento na cidade, con.-; i derando a realidade 

regional e nacional; 

. Ser um espaço de capacitação dos proprios militantes onde' 

se revisasse a ação e aprofund�ssemos a orientação da JOC; 

CONTEÚDO: 

An�lise da realidade; 



1· ..
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• Movimento opera ri o ( s.i nd:i cal e popu 1 ,t r·)

• Situaçio da Igreja

Partidos (eleiç�es)

Afetividade (sexualidade)

Or:ientação do MOvimento (R.V.A.O., M�Lodo)

Com a contri.bu·i ção do pr·oce.-;,-;o da semana surgem os 

co11L. 1to1:, 111.1 is chaves 011 ,-;cjam o.-; .iovc,1.-; q11c� hav·i am se dc.-;l,; 1' 

cados mais, tinham :avançado do esL�gi<, de s� perceberem a 

realidade. Quer.iam algo mais. /\lguns ilL<� desenvolviam ativ·i_'._ 

dades no seu local de moradi.a com rn·i I i Lantes (dentro de seu' 

� · n -f v e l ) e d e s p e r· ta v a m t a rn b � m ·i n L e 1 ·esse 111; 1 i o r· em conhece r a 
' 

.. 

- '

,.,. 
-�
':.•• 

!: 

-�

•:· 

JOC. Assim surge a Assemblé·i a dos conLiltos. 

QUADRO ENCONTRADO EM JULHO 1.988

Casa Amare la: Dora, De Lma, lncz, Bon i l',tc i o, Tonho, Gracinha' 

e Djair. 

Entra Apulso: Ana, Elias, João e Sa1H!r-a. 

Cabo: L�cia e Ros�lia. 

Paulista: Maria José e Aderlan. 

Palmares: Izabel e S�nia. 

VitÓria: Aristides, Rosa, eid·i nha, Maze. 

Total: Recife 

Cabo 

- 1 1

- 02 

Paulista- 02 

Palmares- 02 

Vitória - 05

pessoas 

22 Passoas 

., 

QUADRO ENCONTRADO EM JANEIRO DE 89

Casa Amare la: De lma, Dora, Tonho (mil i ) 

Gracinha, Djai.r, In�z, Gilvini.a e Bon.if�cio. 



Entra Apulso: Ana Elias, Joio (mili) 

Cláudia e Toinho. 

·:, J o r dão : J. os e e i l d a , J a n e , H é li o , A 1 e x a n d r- e , J os u e • 

,, 
-��

,:,r .,

.. 

.... ' 

( 

... 

,:. �. 
.,, 

.. ., 
�-

.• 
,. 

·' 

;\ 

•. 

Vi.t�ria: Nete, Aristides, e i d i n li a , I< o,--; ;i , ( m i 1 ·i ) 

Jota, Cleide, Eliel, Arist�i;t, Adr·i.qna, Izaias, fane 

si a e Perl r·o. 

Paiil ista: Mar·ia Jnse. 

Cabo : R os .'i 1 ia e L 11 e i a . 

TOTAL: Rcc i f'e - 24 

Vit�ria - 13 

Paulista- 01 

Cabo 02

40 

QUADRO DE .JANr:riw 1,990 

C. Amarela: Dora e Djair

Saboia e Eul�lia 

E. Apulso: Elias e Ana

Ilma, Rosalia, Delba, Adir Fr·i aldo, Albany, Do 

Carmo, Cy (grupo de base) 

Coque: Carlos e Ricardo 

Riba 

Pulista: Rosa, Sandra, Rinaldo, Clcid<', ·Claudete e Izau. 

Abreu: João 

V i t � ri a ·: A r is t ides , l,o s a , N e i d i n h a , N <' L e , J\ d r i a n a • 

Pctr·ul i11a: Ni lvia, l.ucicric e Jo;1n;r1. 

llu11�ria, Mari.ana, Gi_ldcnir·, lr·lcide e Zelita. 

Total: Recife - 17 pess�as 

Paulista-06 li 

Abreu: O 1 
li 

Vil.<� r··i ,t os 
li 

Petrol - 08 li 

37 



Coordenação da cidade: 

A n ;i • 1) n r· a , L 1 1 ; u-; .. L 1 1 1 ,'1 1 i a , I{ i b a e S a b o i a • 

PROJEÇÃO: 

e o n s o I i tL 1 ç :; o d ;i ;i ç a o el e b ;1 i 1 • 1 · o 11 o 1 11 t 1 · ;i A p 1 1 1 ,;.;; o e n a L 11 1 · a I me n 

( (' el() llOSS() qtl(' I' j do g·,.,, po el1· IJ;tS('. 

I n i c i.;iç7;o ele 011L 1·;i.s ;11,·;;1,.s c11I IJ;1 i ,., .... s <· l.;11111Jcm <!Ili 1 ()('ai .s ele 

Lr·;il>;i 1 110 c·o1110 t';1b1· i c·;i, <·01111·1·<· 1 o <' IJ;111<·<1. 

Manter o mov·imenl.o 111assivo, C'licio cl<· c•1 11·1·gia C'Olll a.s 

,..;; (' Ili l J  1 <� j ; l S <� O li (. 1 'o,..;; Ili<' j O ,S • 

( r ·i a Ç :; O d e li ITI a C () O r• d e ll ; l (,' :; o ; l 1 1  j V < ' 1 1 .S (. d el li ; l 1 , 

Capaci.tação cio q1 1acl1·0 de 111 i I i L1nt.<'.s 1·0111 cl i f'er·enLes me I o.s ;1 

ser utilizados •••••••• cLc. 

OBJETlVOS: 

Analisar a real id;ide ela J11vc11Luclc '1'1·;iha lliador·a com o.-.; J<J 

vens mais chaves; 

Apresentar a proposta da JOC de 1'01·111;i progress·i va; 

Desaf'L:ir os joven.s p;ir�a aL11;ir' c-om n1d,rns jovens. 

CONTEÚDO: 

A 11!t 1 1 se d;i r·e11 I i claclc · 

Eleição e al'eLividade; 

1'1·oposL1 da JOC; 

1 111p1.>1·L111<· i ;1 clr 11111;1 or·ga 11 i /.ac,·an d<' .J,s. '!',;.;;.; 

A dimensão de clas . ..;;c 11;1 ac,·:;o 6'0111 011Lr·o . ..;; Js. no,<.; · Ioc;1i,-., q11e' 

vi.vemos;

i\ t 1 L o II o 111 i. a d a J O C ( o r · g a n i z a ç :; o f. i 11 ;i 11 < · e: i r · a ) ; 

R. V .A. O.

P a r·a r·csponclcr· ao.-; jovc,1.-.; cm gcr·a 1, os Jovens que 

nunca participou de nada, que csL;i 1·111 i II i e i a<,:a<> e em 1ir·oc ·e.s.so 

de formação onde v ar desperta nclo ,-.; 11 ;1 e 011.sc i � nc-i a acomoel ;1 d a 

p a r a v e r ma ·i .s e r i t i e o , vem e o mo 1 11 e i o a AS S EM B L É IA D OS J O V I i N S ' 

Tl{ABALIIJ\DORES. 

•



.. 

OBJETIVOS: 

Ampli.ar o raio de açao da JOC; 

Despertar a Juventude em gera I pa r·a .'->Uil prob lem� ti ca; 

Lcv!t-1.os a c-0111lcccr 011Lros .J ove 11,.._; 

D ar -nos ele me n tos sob r e os jovens 111 .t i s e li ave .s ; 

Ser· um meio de ação rnassi a da JOC. 

CONTEÚDO: 

De i. 11 Le1·cs.sc gc 1 °

.t ·1 da ga 1 era;

Elei.ção, voto aos 16 anos; 

Sexualidade. 

CONCLUSÃO. 

A partir deste documento podemos concluir que a JOC 

:·. nau se encontra fortalecida na cidade. Se analisarmos o qua 

dro anterior vamos pe roebe r que e um q 11 ,:id ro que asei la mui to. 

. ·..:. 

,:• 

. ·' 

Ist:P porque entre outr·as coisas n;io optamos em acompanhar" 

os contatos na V(: rdade tratamos de a p1·ove ·i tar o que havia. Os 

mesmos nao esLavam cm locais de Lr·ab;i ll10( ma·iori.a desemprega_'._ 

dos) e tamb�m di f i.cu ldade de re lac i _ona111ento entre o conjunto. 

U u t 1 · o ; t.'-> 1 w e Lo i' < d e o 111 r · e I a e,·;() ;i o ;i e o m p a n h ame n t, o d a 

equipe. O processo de insta lação da eq11 i pe ap<;s um ano de con 

gresso com isso perdemos alguns contatos mais chaves que ha 

via • 

Tamb�� nao tínhamos muita clareza no inicio do que' 

garantir nas !treas. Faltava maior co1il1ccimento da realidade 

dos contatos. Nossa situação de tr,,ball10 não poss·ibilitava 

maior presneça nas ;reas e di_ficulLav.i

de pud;sscmos revisar nosso papel . 

revisao na equipe on 

1 .,, 
.J.V 



Na verdade temos duas si tu,H oes concretas onde a.s' 

pessoas atingidas tem ma i.or seguré\nç;i q11e e no Entra Apul.so e 

Cnqttc. o,._ clcm;ti,._ 1·01·;1111 111t 1it.<1 i11.--;L;1v1·i.--; cl11 1·;llJLC Lodo c.--;.-.;c f>f'!.!_ 

<·csso. l'or·LanLo 11:;o pelemos Ler· 11Ít1 i L.t .--,<·gt11·;111ç;i de sua conL-i

nu i_dade.

Outro aspecto q11c f'11nclame11l . .t <',._LC' nao f'orta-1 ec i mc11' 

to e o propr-i o l'ato de n:;o consegui r·111<>.--. aL i ng-i r os Js. t.s. 

11 os 1 o e a -i s d e t r a b a I li o , v i 11 d o d a ,._ e ; t l . < · : .. •; o 1 · i ; t.'-i p r· i o r· i L a r i ; 1.-.; d a 

e i cl.1de co11f'o1·mc ;111,; 1 i se ;ip1·c.'-ienL.1cl;i 11<> 1 11 1  e r o de.'-iLe clo(·t1m(�r1Lo. 

Tamb�m porlernos dizer qt1 e f'alta m11ito .t111.tclt11·ccimeLo no q11;iclr·o, 

pois s;-·;,> jovc11.--; L1·.tl>;1llt.tclo1·c,-c; c1i11I 11111it.1.--; clil'ic11lcl;iclc.--; c1 1L1·c 

,-.;;i, p1·ob-lf�111,t.'-i ,._oci;iiH, clif'ictt-lLtnclo ;i.--;,-;I111 11111;1 pn>.icçao clo.'-i 

mesmos a um dcsasl'io l'1·c11Le a.-; . . . pt· 1 ll(" 1 pit 1 .'-; 1·ca I idade.-;. 

P o cl e III o,--; d i z e 1 · q t te o g 1·;111 d e cl <:.--;a 1. i o d o I" o r· La I e e i me 11 ' 

Lo começa ;igo 1�;1. 

Poi.-.;; este qu;1clro come<;a .t <·xigir· um,:i pos-i <_: ao 110.--;sa 

frente a forma de coordenaç�o,organizaç;o e intervençau da 

JOC. Começa a buscar uma res pos La a:-:; .--.1 t.1.s buscas e as p-i r·a ç;;es, 

pois estamos passando de ttlll esLagio d<' q11Jntidade par·a qual i� 

dade 
, 

'e a1_ os me1_os, as d Lnâm i.cas e a.--; propostas apresentadas' 

necess i Lam ser m;i is conG1·cLas. 1-;,--;t,e,s .J<>vc11.s consequentemente'

sao mais e�ige11 te.-c;. 

A nossa fe I ic-i daclc e que podemos contar com um 

dr·<_> ele ·t,·c,--; 111i I iL;111Lc.--; (<·001·dc11il<,':;,i) q11 c Lcm dc.scnvol viclo 

q LI� 

mais a capacidade de pensar· e JH'<,:Je!,;11· a JOC tanto no p Lano 

i n d i vi d u a L e o III o c o I e L i. v o , d a 11 d o e o II d i <,";;e,--; d e e o 11 I" r· o n La rn e n Lo • 

Concluímos que avançou ta111bC'm foi o reconhec-imenLo' 

do movimento na cidade enquanto orga11 i /,;ição. lloje ja somos r·e 

conhecirlns pel o pr<-)pr-io trabalho que dc.-;envoLvemos com il .J.J'l'T. 

Saimos da saudade e a JOC tem sua p1·op1· ia autonomia na cidade. 

Recil"c, janeiro de t.990 

Equipe de Fortalecimento Re 
cit"c. 

::, d IJ o j ; L , f ·; LI I il I i il e I{ i IJ i1 • 

.. 



Quanto a cota nacional atual e o dia de salário, proJ)omos ciue 

sejam calculadas com base em dois salários mínimos, como média, e 

multiplicado pelo número de militantes por cidade e região, com os 

seguintes prazos a serem cumpridos: 

COTA NACIONAL - Metade até Julho de cada ano - Outra até dezembro. 

DIA DE SALÁRIO - Setembro de cada ano. 

40 ANOS DA JOCB 

Local a ser definido para a comemoraçao a nível.nacional: são

Paulo ou Belo Horizonte, no mês de novembro. 

SE#.r um momento onde colocaremos a nossa caminhada histórica com 

a participaçãp direta ou indireta das regiões. 

lº 'Exposiç:-:Í.o:

- Fotos, jornais, boletins relatórios, agendas, tudo que possibilite

a nossa retomada histórica.

2º Manifesto Nacional: 

- Situar o processo histórico da JOCB, retomar a importancia da j�

ventude trabalhadora neste processo, colocar a realidade da juventu

de trabalhadora e a JOC dentro disto.

* Comissão para © manifesto: 2 pessoas (Regi�a�do e SabÓia). Elabora

ção até o final de agosto, coordenação reproduzir e enviar para �- as

cidades até 15 de setembro.

3º Celebração. 

* Proposta para divulPação: Slogan, Show, adesivos, camisetas.

* Orientação para as regiões:

- Devem planejar e comemorar os 40 anos da JOCB em suas cidades, prQ

movendo momentos culturais (show, exposição), realizando debates so

bre a juventude trabnlh�dora, movimento operário, etc. É também tare

fa das regiões resgatarem o máximo de elementos históricos que cons�

guirem sobre a vida do movimento, trabalharem estes elementos e en

vi arem a Coordenação Nacional, para posterior confecção de um CP.�.2T""

no que contenha este resgate histórico.
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São 40 anos que completamos �esde o I Encontro Nacional da JOCB, 

em São Paulo. Estava criada oficialmente a JOC Brasileira. 

A JOC nascia, formada por jovens trabalhadores e assistentes p� 

ra tratar de desenvolver os valores próprios da sociedade cristã em 

�ue se vivia e corno os jovens trabalhadores podiam reivindicar suas 

situações, sues problemas sem ter que abandonar sua fé, recuperando 

os valores cristãos que os jovens trabalhadores perdiam ao entrar no 

mundo do trabalho, na sociedade industrial. 

No início geralmente quem começava a JOC era padre. o movimento 

baseava-se na estrutura paroquial. Na medida que os jovens trabalhadQ 

res iam se formando, o movimento foi ganhando caracteristicas prQ 

prias e tendo mais ·lQlltonomia . 

Com o método de revisão de vida e ação, o movimento foi se inse 

rindo na realidade dos jovens trabalhadores. Sofre um processo de mu 

dança no seu conteúdo. Assim a JOC se enriquece com a realidade de vi 

da dos jovens trabalhadores no bairro, trabalho e desemprego. 

O processo da classe operária no Brasil também vai refletir na 

vida da JOC. Na medida que o movimento operário busca seu caminho prQ 

prio, a JOC vai formando militantes que se engajam cada vez mais nas 

associaçoes, grupos de trabalhadores, etc. 

O apoio da igre�a, sua confiança interessavam a JOC, uma vez que 

estava vivendo numa fase de divulgação de sua proposta ao mundo todo. 

Por isso, entende-se que nesta sua fase de expansão, dentre todas as 

caracteristicas da JOC, o carater apostólico era o que mais se eviden 

ciava. 

No ano de 1957 (19 Conselho Internacional da JOC / Roma) a JOC 

do Brasil enviou 180 delegados. 

A JOC nesse período começou a se defrontar com fortes questiona

mentos causados por diversas circunstâncias; � realidade política ecQ 

nômica em transformação, estava ocorrendo uma rapida internacionaliz� 

ção do capital, as multinacionais estavam estabelecendo-se nos paf 
ses, principalmente do 3? mundo e conquistando espaço político econo 

mico e ideologico. As contradições econômicas foram acentuando-se a 

nível internacional. O imperialismo norte-americano já estava solidi

ficado. Em contraposição, os movimentos de libertação foram avançando 

Já havia ocorrido a revolução cubana, criando grande imnacto à nível' 

internacional. 

A estrutura caoitalista começou a se dar conta de que estava so 

mente enfrentando as conseguencias da realidade sobre a JJ.TT. Não ti 

nha ainda uma análise global da realidade que permitisse ver e atacar 
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e atacar as causas da problematica dos jovens trabalhadores. osv#is
tãos atingidos pela JOC; o processo acelerado e massivo fez com que a 
JOC iniciasse também em países onde a grande maioria da população não 

não / ª' cristã e muito menos cat6lica. E estes jovens , 
começam a se interessar pela JOC. 

Acompanhando o processo, a JOC Brasileira começou a desenvolver' 
seu carater apostôlico de uma forma mais encarnada na vida. Começou a 

assumir uma postura de ser mais "fermento na massa". A ação operária' 
começou a ser mais assumida pelos militantes. 

Entra�os Nos Anos 60 ... 

Neste contexto , que se realizou no ano de 1961/Rio de Janeiro o 
29 Conselho Mundial da JOC. Na mesma ocasião do Conselho, a JOC Brasi 
leira promoveu o 19 Congresso Nacional de Jovens Trabalhadores. 

A caracteristica operária já estava mais viva na JOCB. Foi o 
mento que começou a assumir mais algumas discuss8es do movimento 
rário, sobre as reformas de base, greves, CGT, etc. 

• mo. . -
op� 

O 19 Congresso introduziu muito mais a JOC dentro do movimento ' 
operário. Neste ano a JOC promoveu o 19 Encontro Nacional das empreg� 
das domésticas, dando origem as associaçoes de domgsticas. 

A JOC começou a se dar conta de que no mundo estava se processa� 
do uma modificação acelerada. O crescimento dos centros urbanos indu 

! 

zia a juventude a uma nova maneira de viver. A JOC se viu na ' :obrig� 

ção de sr adaptar a esta situação e passou a se preocupar em , ·_estar 
mais nos grandes centros industriais. 

Os militantes começaram a crescer, juntamente com os assistentes 
numa visão mais objetiva quanto as causas dos problemas operários. A 
medida que os militantes e assistentes começavam a fazer uma análise' 
mais cientifica da realidade brasileira e do capitalismo, foram se 
acelerando os conflitos com setores da igreja, aliados a burguesia. 

A JOC foi pouco a pouco sendo acusada por setores reacionarios 
da hierarquia da igreja brasileira de es:tar desviando-se das suas ca 
racteristicas originais. Enquanto isso, o clima criado pela realiza-' 
çao do Concilio Vaticano II, estava arejando .a igreja Universal, ofe �
recendo, 3-'por tanto mais espaço para a JOC em todo mundo. 

Por causa do seu "exagerado" compromisso social, como se afirma
va, iniciava-se os primeiros conflitos com a hierarquia. 

Esta situação foi agravando-se no decorrer do período de 61 a 64 
principalmente nos grandes centros industriais, onde os militantes 
iam se engajando dentro dos sindicatos, nas organizações operárias, e 
outros. Esta foi uma fase de grande politização de classe operária, 
consequentemente da JOC. 
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Neste período, as empresas multinacionais já haviam se enraiza,. 

do bastante no Brasil e restante do 39 mundo, apoiadas pelos estados. 

Houve u� aceleramento indústrial que criou uma ideologia desenvolvi� 

mentista que abarcou inclusive a igreja. 

. ! 
� ·-

No mundo todo o imperialismo norte�americano, vinha desenvol

vendo, principalmente depois da 29 guerra mundial, uma ideologia an 

ti-comunista, impulsionou�se ainda mais a política desenvolvimentis-

ta através da "Aliança para o fROC�/t>-'>ºJ" que · ' dava uma imagem de

ajuda aos povos do 39 mundo, mas na verdade criava mais dependencia; 

e a igreja entrou nesta. 

Apôs;61, no Brasil os trabalhadores deS!encadearam um intenso ' 

processo de lutas. A burguesia nacional e internacional passaram a 

temer a subida da classe operaria. 

O 29 Congresso Nacional de Jovens Trabalhadores estava em anda 

mento com o tema "UNIDOS CONTRA A FOME E A MIStRIA". Em 63 foram rea 
lizados mais de 80 congressos�de base. O nacional era previsto para 

64. 
Sentia�se uma maior consciência operaria dos militantes. Havia 

um compromisso com a promoção operária integral. Havia um maior eng� 

jamento nos sindicatos, na política e em todo o movimento operário. 

A JOC avançava junto ao movimento operãrio.· Enquanto isto, urna 

grande parte dos bispos, padres e leigos, principalmente da classe ' 

rnêdiar se colocavam ao lado da burguesia, temendo a tomada do poder' 

pelos "comunistas". Este clima foi bem aproveitado pela burguesia , 

que junto com os militares realizaram o golpe militar em 64, que jã 

estava sendo preparado desde os Estados Unidos. 

E·ste período caiu de forte repres;;.são para o movimento oper.9.rio 

muitos militantes foram perseguidos, torturados, presos em todo r· o 

Brasil. 
O medo imposto pelo regime militar foi levando a JOC a um fe 

charnento, os dirigentes vão se lançando mais no seu engajamento indi 

dual em detrimento da formação de novos militantes. Estes vão �e ra 

dicalizando e as bases vão se dispersando. O movimento passou a ter 
; urna ação menos massiva e reivindicativa. 

Foi precisamente entre 68 e 70 que a classe trabalhadora e a 
1, JOC do Brasil passaram a sofrer u� dos períodos mais fortes de · re 

pressão. Por outro lado, o movimento não estava conseguindo fazer 

urna anãlise profunda sobre a realidade do rn� .rnento em que vivia a 

classe operária no Brasil e no mundo. 

Dai a JOCB, antes do Conselho Nacional de 68, em Recife, real� 
zou um seminário de estudos com assessoria de alguns intelectuais. 

Esta analise trouxe confronto no Conselho. Depois do Conselho o rela 

tório do seminário de estudos foi anexado aos documentos do C.N._ 

mesmo não se tratando de uma análise do conselho. 
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Setores da hierarquia da igreja passaram a interpretar que a JOC 

e�tava assumindo esta análise, isto trouxe muitos questionamentós para 
a JOC. Foi necess&rio a equipe nacional eleaborar um outro material�d2 

cumento amarelon explicando o que era de fato a JOC e o que assumia co 
mo sendo sua orientação. 

Conselho NacionaL dE 1970 ... 
-�---..- ,--,�-ri r--i-

No Conselho Nacional de 70, em Campinas, a JOCB dá continuidade a 

seu� 'JlO em andamento desde 68. Começa a retomar a caracteristica de 

massa. Em função disto este conselho decide ealizar todo ano a SNJT 

(Semana. Nacional da Juventude Trabalhadora). A partir dai a coordena�' 

ção;/nacional passa a acompanhar mais os trabalhos de base junto aos -'.d� 

rigentes locais. Com �c�v._. a situação política, decidiu-se .nao 

difundir o nome do movimento, passando a atuar praticamente na clandes 

tinidacle. 

Neste mesmo ano, parte da equipe nacional, militantes de base e 

alguns assistentes foram presos. Houve uma campanha de solidariedade r

mui to grande da JOC Internacional. Conf irmado·_.seu apoio e solidariedai:, 
de a JOCI envia ao Brasil o assistente e o presidente internacional. O 

assistente esteve com os bispos na assembleia da,CNBB, conseguindo de 

la o apoio juridico para os presos da JOC. Alguns bispos se reuniram; 

definindo-se claramente ao lado da JOC, outros já não a apoiavam mais. 

Em 72, a JOCB realizou, em Caxias do Sul, o seu 169 CN, dando con. 

tinuidade a ação do movimento. Este conselho desencadeou um processo' 

de reorganização do movimento a nível nacional. O mqvim�nto vai se fir 

mando com a exigência dos militantes tomarem medidas de segurança em 

sua ação, organizaçao e divulgação da JOC. vão se formando e reforçan� 

do grupos de base, principalmente nos bairros e fabricas. 

O Conselho Nacional de 74 , realizado em Juiz de Fora, foi decisi 

vo para avançar a organização e orientação do movimento a nível nacio

nal, pois projetou organizar a ação do movimento por setores. Começou� 

se também a abrir mais o movimento e extender-se para varias cidades ' 

importantes do ponto de vista est�atégico e vai consolidando-se onde ' 
_,:, 

já existia. 
Neste período estava ocorrendo uma grande 

. ....
abertura da Igreja do 

Brasil e América Latina para os problemas sociais, fruto do processo' 

que havia sido desencadeado pela Conferência Episcopal Latino America-, 
na, em Medellim, setores da hierarquia da igreja estavam se colocando' 

mais do lado dos"oprimidos e marginalizados". Isto veio contribuir com 

o processo de reexpansão da JOC.
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Enquanto isto a JOCI estava preparando o 59 Conselho Mundial que 

se realizar ia em 7 5/Lins-Austria. Este Conselho marcou por ser 1 , uma 

sintese das experiências da JOC em 50 anos. A partir dai a definição 

da orientação e futuro do movimento, como este podia contribuir para 

a juventude trabalhadora e movimento oper&rio . 

Os tres documentos, Declaração de Princípios, Tarefa de Educação 

e Revisão de Vida e Ação Operária, passaram a ser pontos de referên 

eia para os movimentos nacionais. O desafio dos movimentos nacionais 

era justamente, dentro das diferentes realidades que viviam, desenvol 

ver o conteúdo proposto. 

No Brasil, no Conselho Nacional de 76 a análise da realidade po� 

sibilitou aos militantes descobrirem desafios e reafirmou a ,-organiz� 

ção da ação por setores. A participação de um grande número de mili 

tantes foi a expressão de uma maior abertura e avanços do _movimento. 

A nivel financeiro definiu-se a cotização de 2% do salârio. 

A nível da equipe internacional acontecia a reunião de avaliação 

do plano saido no Conselho mundial de 75 e percebeu-se que os questi� 

namentos continuavam e se estenderiam até a dissolução da equipe . 

.) 

Ponto partida da açao: 

a realidade concreta em que vivem os jovens trabalhadores. 

- as motivações da fê e das aspirações impostas pelo sistema ca

pitalista. 

JOC-militante, JOC-membroa; 

- Uma JOC de militantes baseada na aç&o militante e dirigida . a

massa da Juventude Trabalhadora. 

- Uma JOC de membros afiliados, onde o critério era pagar a coti

zaçao, comprar os boletins. 

Ação da JOC e do Movimento Operário em geral:

- A importancia da açãoJs:>movimento, do militante planejada � com,

para e entre os jovens trabalhadores, com clar�za da sua presença den 

tro do movimento oper&rio, 

- Os militantes da JOC integrarem-se as mobilizações, .partidos,

dentro do movimento operário, reunindo-se no movimento para ·--revísão 

de vida e da fé e não da ação. 

Alternativa de Organização: 

- A JOC deve ter urna análise gJobal da sociedade e apresentar-se

corno alternativa de organização para os jovens trabalhadores. Seus mi 

litantes atuando com auton5mia dentro do movimento operãrio. 
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A JOC deve utilizar a análise que tem os, partidos, a nível ". g.19. 

bal, e nao é uma al terr:u va _,,,.. . .__,,,,rganização para os. �0-v:ens trabalha©.o 

res. 
Objetivos: 
- A JOC tem o objetivo de transformação das estruturas da so�ie

dade, com a estratégia pr6pria, de formação e educação da juventude , 

em todos os aspectos gerando sua organização, tem ainda as �segú�ntes 

caracteristicas: internacional, juvenil, opergria, cristão e de massa 

-_ Um_ q_o�_Ql?ieti vos da JOC é de propagandia�-�-â...l..e ando levando 

o jo�em a urna religião desligada da realidade.
--if -

Em 78 o nosso conselho dá�se dentro de uma situação polftica e 
social caracterizada por manifestações populares, movimentos contra a 

carestia, oposições sindicais, inicia:se a discussão sobre a anistia, 

surgimento de novos partidos ... 

O movimento sente�se desafiado e avança também em número e nivel 

das ações militantes. Busca-se maior abertura, análise e comp�omisso' 

com a realidade da juventude trabalhadora B movimento operário. 

An�lisa-se melhor o . <l'e> militante, a dimensão da sua ação a 

nível de fábrica, do sindicato. A nfvel internacional, 79 seria o ano 

do 69 Conselho Mundial, porém as divergências no'interior do movimen� 

to com o presidente dissolvendo a equipe leva ao adiamento do conse 

lho. 

Entra:mos Nos Anos 80 ... 
--- ,--. - ---.� 

Aqui, no Brasil, as informações sobre a JOCI eram analisadas p� 

la equipe nacional, e aos poucos encaminhada• a equipe ampliada, até 

que no Conselho Nacional de 80 e 82 tenta-se dar uma visão db que era 

o que vivia e como assumiamos o movimento a nível internacional.
No continente tivemos o encontro continentàl de 80, marcado p� 

la an&lise da realidade do movimento a nfvel continental. ·����çamos 

planos comuns de trabalho, refletimos entre os paises ·a crise e 

assumiamos buscando saidas. 

como 

No nosso Conselho Nacional de 80, a análise da açao, da realida

de nos exigiu uma abertura a massa de jovens trabalhadores. Sentiamo.s.. 

d�sde 78, 79 que faltava-nos um meio mais_�dequado para colocar em 

prátic� a abertura do movimento a massa da juvent�de trabalhadora . 

. .linálisarno ramos e repre�ntavamo como organização 
de jovens trabalhadores e como avançar. Optamos então

,. 
pel� realiza-' 

ção do 3-9 CNJT, tendo como tema central " CONTRA AS MfiS CONDIÇÕ_ES DE 
VIDA E EELO.DIRE.lTO AO TRABALHO", e com o objetivo de que a juventude 

trabalhadora pudesse descobrir, buscar soluções, se organizar, levan� 

tar propostas de ação frente aos seus principais problemas. 
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f também no ano de 83 que depois de 8 anos sem conselhos · mun·

diais (Último realizado em Lins)Jrnesrno considerando o encontro inter

continental em 81, e algúrnas iniciativas da comissão provisória que 

o movimento da passos e c:1"'1·0... um comi te interino, com o papel de colo

car em marcha a preparação e rea+ização do 69 Conselho Mundial, que

teria lugar em Madrid e elegeria uma coordenação internacional e re

articularia o movimento a n�vel internacional.

Assim o Brasil se fez presente com 2 delegados e um assessor, 

que mesmo tendo dificuldades em se preparar devido a realização do 

39 CNJT, cumpriram um papel importante, levando as reflexões da JOC 

Brasileira. 

Chegando No Conselho dE 84 ... 

No Conselho Nacional de 84, .,viviamos um momento muito·; pà.rttc� 

lar; como JOC vínhamos de uma recente experiência de congresso de j2 

vens trabalhadores, que resultou entre outras coisas na expansao do 

movimento e entrada de novos militantes. Principalmente na região 

centro se vivia experiências de ações inseridas no movimento operá-• 

rio, a JOC já vinha se organizando por setor e categorias. 

A nível do movimento operário era um momento de grande agitação 

e rnofuilizações, a CUT havia sido fundada no ano anterior e era o mo 

rnento de campanhas por diretas para presidente. 

Vivia-se o reflexo da recessão econômica que provocou o desern�' 

prego em massa atingindo inclusive muitos militantes do movimento. 

Neste contexto, marcado pela conjuntura e pela experiência que 

vinha desenvolvendo neste processo, definiu-se prioridades a nível ' 

de ação e orientação e fazendo uma projeção em todos os aspectos, e 

labora um planejamento para a concretização dessa projeção, levando' 

em conta a realização do 49 Congresso Nacional de Jovens Trabalhado

res, que aconteceria em 87, experimentamos o desafio de um planeja-' 

mento por quatro anos (84 a 88). 

Esta projeção visava o fortalecimento das açoes das categoriasj 

setores, priorizando para ser trabalhado o "DIREITO AO EMPREGO E ME 

LHORES CONDIÇÕES DE VIDA E TRABALHO", destacando o desemprego corno 

problema central a ser trabalhado em todas as categorias. 

No ano de 85 como parte do planejamento as categorias buscavam' 

seguir a orientação e a realização do :fI Encontro Nacional de Corner

ciarios, marcou um passo na projeção do fortalecimento das catego- ' 

rias� sendo no�entanto que depois foi tendo dificuldades em relação 
a uma articulação nacional. 
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Neste período também o movimento viveu mais um seminário Nacio 

nal de estudos, onde a1ém de análisar a conjuntura que vivemos de e 

leiç6es para as capitais; reformulação partidaria em caminhos de 

eleger deputados e senadores para escreverem a "nova carta magna 

constituinte" ; com um governo civil a assumir. o movimento operá-' 

rio por sua vez aprofundav�as varias propostas de estruturação da 

CUT; e como análise da juventude trabalhadora destacavamos como cen 

tral a aprofundar: o 19 emprego ( com ele a profissionalização) e a 

afetividade. 

Avaliamos tarnbêm a açao do movimento e a etapa que viviamos do 

plano nacional (an&lise da realidade/29 etapa) e damos alguns: pa� 

sos com relação ao 49 congresso (tipo de congresso que queriamas, 

temário, lançamento etc.). 

A JOCB.ComO PartE Da JOCI 

A nlvel continental participamos do Encontro Continetal que. se 

realizou em Bogotá, que procurava aprofundar as "aberturas" democr� 

ticas na Amªrica Latina. A divida externa é um problema comum dos 

paises do 39 mundo. No movimento oper&rio tratavamos de analisar co 

mo é que o mesmo era afetado e lutava frente a realidade da divida' 

externõ, a chamada "abertura" democratica e o desemprego que se toE. 

nava realidade em varias paisesj Como assumia tambªm o desafio para 

construir a solidariedade e coordenação das lutas. 

Quanto a JOC aprofundavamos as ações militantes, destacando a 

forma de desenvolver a metodologia do movimento. 

O Conselho Nacional de 86 acontece num contexto de eleição de 

constituintes; o país com cara de nova república; com pacotes econ� 

micos para reorganizar a economia e de�nvolver um papel político ' 

de criar confiança dos trabalhadores no governo Sarney. O movimento ,

operário por sua vez com dificuldades de mobilizar e de dar urna res 

posta a conjuntura daquele momento; e discutindo questões mais in -� 

ternas e ao mesmo tempo voltado para ter urna presença tambgm no PªE. 

lamento. 

Ajuventude trabalhadora era analiSiada pela sua entrada ao mer

cado de trabalho e espaços que buscava se organizar e participar. 

Com isto era necessário rever-nos e reafirmar a nossa priorid� 

de de ter trabalho de base; constituindo grupos de base e caracteri 

zar melhor o quadro dos militantes e cidades existentes. 
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Estava�os com 2 anos de planejamento (84 a 86) j se fazia neces 

sãrio avaliar o que fizemos e repensar as etapas que viriam. corno , 

movimento internacional já se concretizava urna divisão que tinha em 

decorrer da caminhada da JOCI, nos era apresentado um desafip de 

recepcionar o VII Co12_:,elhC? M�rndiai -·arª---º--anQ... de 87. 

Foram mometitos de muitas discussões e tensões, mas n�sentido' 

JOCI e mesmo com um consresso para o mesmo ano; nos colocamos aber� 

tos para realizar o Conselho no BtasiJ 

1987, 259 CN - Um Conselho ExtrordlnariO 

Perante esta decisão, refletimos corno importante tambªm reali

zar um conselho extraordinár.io (julho de 87) para analisar em PªE 
ticular, o momento que viviamos de congresso e Conselho Mundial; 

além de aprofundar a estrutura e finanças do movimento. Este conse

lho foi com um numero reduzido de militantes e por ocasião do inteE 
·:'câmbio feito por sete militantes da JOCB â Alernanhã, tivemos condi

: ções de no ponto da JOCI analisar a partir de outras experiências ,

-· '\a situação interna da JOCI.

Viver o 49 Congresso de Jovens Trabalhadores. em setembro do 
mesmo ano, sem margem de duvidas foi muito dificil. A nível de base 

os jovens vinham se preparando e desenvolvendo as etapas para che 

j-gar ao Nacional, haviamas atingido 15.000 jovens em mais ou menos 1 

i 50 cidades. Com o tema "LUTAMOS POR TERRA; TRABALHO E JUSTIÇA II os 

jovens tr�balhadores foram colocando mo papel sua realidade e cons-

tituindo teses. 
Por outro lado as dificuldades a nível de infra-estrutura, fi 

nanças, não eram pouc�s ea situação da JOC a nivel internacional 

trouxe diversas implicações para o congresso. Sem o apoio da igreja 

1 e algumas organizações tivemos que realizar o congresso com o que 

podiamas e as :avaliações e consequencias disto já ternos avaliado. 

No entanto isto não deixou cair a nossa responsabilidades e d� 

safios de organizar e formar a juventude trabalhadora. Foi um des-

-�aste enorme para os militantes e coordenaç�o nacional, pois tudo 

s� deu no mesmo momento. 

Conselho MundiaL - SP 1987 
- - --

t--:' _ _  _ 

A conju�tura d�ste Conselho Mundial era muito delicada, o mov� 

menta perdera seu reconhecimento junto a Santa S� e alguns paises 1 

se desligavam da JOCI. Havia muita press�o das confer��cias episco

pais em cima dos movimentos nacionais; havia se criado a CIJOC. 
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Realizar o Conselho Mundial da JOCI, tornava-se um desafio ain

da maior, o fato de ser no Brasil, cumpria um papel muito importan

te. O país como parte da JOCI tem um peSiD mui to grande'i' pela rea�id� 

de, pela organitaç�o do movimento etc. Por outro lado no Brasil a 

CNBB era vista como urna conferência"progressista" onde a JOCB era 

bem acolhida. 
No entanto com tudo isto atravessamos muitas difi<:_uldades, �'- a 

CNBB "preferia" que nâ:o realizassernos o CM no Brasil. Poderiamas ir 
mos como delegados ao Conselho, ma� e� outro país. Contudo�· nas vi

. .. . 
--i 

rias conversas·que tivemos com a direção da CNBB fornos apresentando 

elementos· que nos levava a fazer o Conselho �1undial no Brasil. 

Durante o I Encontro Nacional de Le�.gos, promovido 

vemos a oportunidade de conversar pessoalmente com o .. : 

Eduardo Pirânio, presidente do CPPL (Con�lho p0Vlf1}-(tio 

leigos) onde entre outras discussões pedimos que fosse 

pelo CNL H: 

· -, ',·:Cardeal 

para os 

autorizada a 
1 

presença de um Bispo Brasileiro em nosso Conselho Mundial, para pr� 
senc iar o que os movimentos nacionais estão refletindo. Depois , . de0.
fazer uma consulta em Roma o cardeal autorizou a CNBB, que enviassê 

um bispo ao CM. Com todo este tramite s8 foi possfvel a D. Eduardo' 1• 

Koiak (bispo de Piracicaba) per�anecer no CM por 4 dias. 

O período deu para conversar com·várias del�gações, coordenado 

res continentais e a própria equipe internacional, além de estar ' -

presente junto aos grupos e plenarias. Por fim o mesmo fez um relar 

t6rio e entregou a CNBB. Infelizmente ainda não foi possível divul- � 

ga�lo. 

Havendo.terminado nosso Conselho, estamos cheios de esperança� 

geradas pelo entusiasmo dos jovens trabalhadores em buscar resposta 

aos numerosos-problemas que vivem eles e seus companheiros, jovens' 

trabalhadores. Depois de 30 anos de existencia oficial o movimento' 

internacional, digo, como movimento oficial, o conselho foi um mo 

men�o hist6rico. Nele foi tido a oportunidade de rfletir sobre a 

situação atual de divisão, depois de largas �exões sobre a realid� 
l

de da JJTT, as aç6es dó���iQitantes e do movimento, sua identidade' f� 

e orientação e a necessidade de um movimento internacional com 

coordenação que permita dar resposta a nível internacional. 

uma 

Desde nossa un5.l.ise da realidade, temos podido id ...entif icar os 

1 

problemas principais vividos pelos jovens trabalhadores �oje e no� 

ultimes 4 anos. Podemos 'tonsta t_çt�. a grave _carência a , nível de empr� 1"
go, �s condiç6es de trabalhó precãrias em que a produtividade e as 
ganâncias se r.onvertern em valores mais importantes que a diginidade 

dos jovens_trabalhadores� a exi �ncia de um sistema de educaç�o que 
nao nos, prepara para. a vida, a ,Vl ta de participação dos jovems tra

balhadores·nas decj_sÕes que afetam sua vida e suas más condições ' 

de.vida. 
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Fornos analizando as tendências econômicas, políticas e sociais 

que �em efeitos sobre a juventude trabalhadora. Tornamos nota da e 
volução de novas ·tecnologias, a dependencia cada vez maior das ec2 
nornias nacionais frente as empresas de arnbito mundial e instituir' 

ções financeiras e a consolidação de urna tendência política conser 

vadora, que tem chegado com urna maior repressão nos paises. 

Ao analisar a diversidade e a peculàridade d9s contextos, pod� 

mos ver também a interdenpendencia e as causas comuns que provocam. 

dita situação, e que segue negando aos jovens trabalhadores um sen 

tido mais profundo de sua vida. Fornos constatando e avaliando os 

efeitos positivos e negativos sobre a JJTT e a resposta oferecida' 

pela igreja � as diferentes religx:,es e crenças. 

Com esta situação, fornos vendo com importância que, a JOCI e 

movimentos nacionais buscam dar respostas e enfrentam a realidade'· 
através de ações iniciadas na base e entre os jovens trabalhadores. 

Percebemos corno estas respostas nos tem permitido enriquecer ' 

nossa orientação e em particular desenvolver nossa fé; apesar das 

debilidades vamos avançando em todos os níveis. 
Frente a realidade atual do movimento de divisão tem sido uma 

preocupação muito presente nos movimentos nacionais, analisamos as 

causas que levou a tal situação; voltamos a história e contempla-' 

mos as consequencias vividas toje, observando assim a falt�de uni

dade experimentada pelos jovens trabalhadores na sua vida cotidiaM 

na. 

No entanto, junto com as reaçoes positivas e negativas dos j2 

vens trabalhadores reafirmamos a necessidade de um movimento inter 
nacional de jovens trabalhadores, com uma tarefa de educação, dan

do-lhes a oportunidade de descobrir novos modos de viver a solida

riedade com estes companheiros. 

Como movimento internacional, definimos algumas prioridades pa 

ra o trabalho dos próximos anos. Consideramos que o futuro se cons 

titui num momento importante para avançar em nossas ações, nossa' 

orientação e coordenação em vista a constituir a unidade dos jo- ' 

,: vens trabalhadores como exigência necessaria para enfrentar a rea
lidade. 

! • Em nosso Plano de Ação Internacional (PAI) cujo tema é "Actuar 

·coletivamente en el Presente Para Construir El Futuro'', a JOCI da

rã prioridade a ação sobre as problemas principais da JJTT, a con

solidação de sua organização, as situações especificas da :_JVVeW\..·

trabalhadora e os jovens trabalhadores emigrantes; como tambem' 
a <  extensão e iniciação do movimento a nfvel local e em outros ' 

paises. 
Em termos de orientação, o movimento enfocará a inter-relação' 

das suas seis caracteristicas: jovem, operária, cristã, internacio 
nal, autonoma e de massa. 
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Com a contribuição dos movimentos nacionais e ant�gos jocistas 

deveremos aprofundar nossa compreensão das distintas caracteristi-' 

cas do movimento e sua identidade. 

Em relação a situação atual de divisão, os movimentos nacio� 

nais foram- ·expressando seu desejo p Y'!C_) rvtdo )- de seguir O dialogo I 

com movimentos integrados a CIJOC e com sua coordenação, para poder 

avançar para a unidade em nossa resposta a situação da JJTT. 

Para a JOCB este CM foi uma prova de fogo, sem contar com qua 

se nenhum apoio�piscopado e sofrendo pressões, tivemos que tra-

balhar no limite máximo de nossa capacidade. Por outro lado a rea-' 

ção foi firme, demonstrada de unidade e solicariedade por tantos mo 

vimentos que como nos não aceitaram a dissidencia e esperando no 

conselho um espaço de reflexões. 

Nesta longa caminhada que chegamos ao 269 Conselho Nacional p� 

ra avaliar, principalmente os Últimos 4 anos tendo como referência 4 

nosso plano de ação e planejar os próximos passos considerando todo 

o contexto que vivemos e continuamos a viver.

� um contexto desafiador e exige retomar as experiências, ana� 

lisando com profundidade a açao que desenvolvemos e projetando para 

responder a realidade. 
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AVALIANDO A AQÃO DO MOVIMENTO (34-JS) 

1) Desenvolvimento da E2Jeção feita:

Retomando o que falavamos anteriormente, vimos que no CN S4, a JOC 

Brasileira viveu um momento de planejamento, a partir da definição de 

prioridades à nível da ação e da orientação, fazendJ uma pro1eção em to 

dos os aspectos. 

Ao analizarmos esta projeção e sua implantação destacamos como uma 

das suas mais importantes contribuições o fato de ter introduzido no mo 

vimento a necessidade de projeção e planejamento em todos os níveis e a 

longo prazo. No entanto, ao aprofundarmos os r9sultados desta pro1eção, 

vamos concluindo que seus objetivos centrais' não foram a tingidos, refle 

tindo algumas limitações: 

- Destacamos entre elas; o nível das cidades atingidas com o con 

gresso, que ainda nao viviam uma dinâmica de JOC, passando a _par'�ir daí 

a ter que desenvolver esta projeção. 

- Avaliamos que o planejamento foi de certa forma mecânico, onde 

nao foi considerado os diversos níveis de experiências que vinham sendo 

desenvolvidas, tornando-se um planejamento e tapis t,a. Soma-se a is to a 

indefinição quanto a uma estrutura que respondesse a coordenação do mo 

vimento por tipo de ação. 

- A saída de militantes (inclusive militantes referência) neste P..§.

rÍodo também teve um peso negativo na implantação da projeção feita, 

pois muj tos destes militantes haviam ajudado na discussão e elaboração' 

deste plano. 

- Outro fator que limitou a im lantação, foi a falta de enraizamen

to nas categorias e a dificuldade presente nos militantes em apresentar 

a proposta da JOC e sua metodologia. 

- Quanto a sus"'..;entação financei1a desta pro�eção, a mesma foi se 

agravando pela situação que o movimento foi vivendo nestes v.l':imos anos 

Estas limitações vão revelendo uma série de aspectos que nao vamos 

e . conseguindo desenvolver e garantir como a iniciação a partir das ações, 

considerando que a maioria dos jovens que assumiram, foram · atingidos 

principalmente nos bairros através de atividades, sendo que logo foram 

conduzidos a atuar na categoria onde não conseguiam garantir a organiz§:_ 

çao d.e base, nem no conjunto, a corresponsabilidade nas açoes, gerando 

com isto ações isoladas. 

Avaliamos também nesta ret;omada a debilidade que tivemos em traba 

lhar os diversos níveis de ações e militantes. Isto trouxe uma conse 

guencia direta na inÍciação à JOC bem como na formação do quadro ajual. 
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Neste período, nos espaços de formação, fomos tendo uma cer�a tendência 

de ir trabalhando as questões apresentadas por um determinado nível de 

militante. 

O descuido que tivemos com outros níveis provocou um cer�o afunila

mento do quadro militante. Em alguns momentos acabamos por excluir al 

guns jovens, principalmente os atingidos nas atividades do movimen�o 

(S.I..J.J.:.). Os fatores que determinaram 'tsto são basicamente dois: em 

primeiro lugar a estrutura da JO�que não vai apresentando espaços para 

os diversos níveis de militantes e contatos do movimento. Em segundo os 

critérios rígidos de definição de militante que também limi i�am a par�l 

cipação de alguns jovens. 

A situação acima apresentada, traz em si a discussão quan ";o a carac 

terisi tica massiva e o equilíbrio com uma açao mili ;;an :;e que ao 

tempo vá garantindo o caráter classista da ação do movimen�o. 

2) Quadro atual das açoes do movimento

CIDATIES NÍVEL DE AÇÃO 

mesmo 

. 

à, 

IBTALURGICOS CM/IP., CURT., VITÓRIA 
CAXIAS, SP, PF, VR 
PERSPECTIVAS: RIO, BH 
l'UGUAÇU, PETROLINEA, 
PE'rRÓPOLIS 

INICIAÇÃO AO LOCAL DE TTIAJ3ALHO 

OPOSIÇÕES SINDICAIS/DIREÇÕES 

=·EXTIL/CONFC. 

�ALÇADOS 

3EBIDAS 

;ACA1J7BA 
�LIMENTAÇÃO 

;ONST. CIVIL 

mviços 

;OMÉRCIO 

3ANCÁRIOS 

illl\1. ESCOLAR 

CANOAS, FORTALEZA, BH 
POA, EREXDII 
PERSPECTIVAS: VIANA 

CARIACICA 

PERSPECTIVAS: POA 

VOLTA REDONDA 

CIDATIES 

CURITIBA, PF, ES, 
CAXIAS, RIO, VR, 
FEIRA SANTANA, 
FOR'.I.'ALEZA 
PERSPECTIVAS: S.P. 

SANTOS, TERESINA 

POA 

J< 

INICIAÇÃO AO LOCAL DE TRABALHO 
OPOSIÇÕES/DIREÇÕES SINDICAIS. 

ATIALl-iO 
OPOSIÇÕES/DIREÇÕES SINDICAIS. 

INICIAÇÃO AO LOCAL DE TRABALHO 

1..1IAÇÃO AO LOCAL DE '.LRABALHO 
DIREÇÃO SINDICAL 

INICIAÇÃO AO LOCAL . DE '.I'RAEALHO 
DIREÇÃO SINDICAL (CUT REG.) 

NÍVEL DE AÇÃO 

INICIAÇÃO AO LOCAL DE '.I·TIABALHO 
OPOSIÇÕES/DIREÇÕES SINDICAIS 
CU'r 

OPOSIÇÕES/DIREÇÕES SINDICAIS 

DIREÇÃO 

. ,.
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• ; Neste contexto sao poucas as açoes de bairro segundo a oriencação 

do movimento. As que existem hoje dentro desta perspetiva estão mais 

diretamente ligadas à estrutura do movimento popular, (ass. de morado

res ... ) e estão algumas delas vol+adas às lutas amplas como ocupaçoes, 

transportes ... Nestas ações percebemos dificuldades semelhantes às que 

encontramos nos militantes que estão na estrutura do movimento sindi-' 

cal, como o aspecto de um trabalho mais específico de formação de js ::;s 

que vá gerando a organização específica e a entrada na JOC. 

De certa forma, is ':;o também é reflexo da prioridade para a atua 

çao nas categorias e também da implantação "automática" da setoriza-' 

çao do movimento onde não foi se trabalhando uma análise mais profunda 

da realidade local e da estratégia como JOC frente o pr6prio fortaleci 

menta do movimento. Esta implantação "automática" refletiu num.a ins':;a

bilidade muito grande<;de militantes, ou seja, em algumas cidades: se 

percebe que o militante ora estava no setor fábrica, ora no setor bair 

ro, muitas vezes pelo fato de estar desempregado. 
1 

.No que avançar ... 

É necessário carcterizarmos as açoes que hoje ocupam espaço ou d� 

finição de ação de bairro para, a .partir dái, darmos passos de pro j e-' 

çao. 

Outro aspecto que precisamos 
1

vançar é na análise da realidade lQ

cal que de'termina ou .1ao a açao de bairro, tanto à nível do fortaleci

.menta Ol� extensão da JOC quanto da organização dos trabalhadores. No 

entanto é fundamental trabalharmos a orientação da JOC fren-�e es:;a 

ação, avançando na atuação específica frente a realidade de vida dos ' 

trabalhadores no bairro, e na organização específica de Jovens traba-' 

dores, neste co_1tex:o de luta. 

e) Ação desemprego:

As ações definidas mais especificamente frente ao desemprego apr� 

sentam-se principalmente na região No/Ne (Pi, Pa) onde é mui�o acentua 

da e constante a realidade do desemprego. No entanto estas ações nao 

vão apre·sen tando perspectivas mui to claras ficando à margem do movimeg 

to operário (sindical e popular), ou se�a, não se incorporam num am 

biente de luta mais amplo que o pr6prio grupo de de'!lempregados. 

No que avançar ... 
"'- -

Quanto a orien{ação o movimento tem definido o desemprego -:;::.:.:.:..como 

uma realidade a ser trabalhada nos distintos setores (bairro e craba-' 
lho). 
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A luta contra o desemprego nao é somente uma luta fren�e à . situa 

çao de vida dos desempregados, pois o dsemprego é um mecanismo estr;_-cu 

ral, e faz parte de uma estratégia que o sis�ema capitalista u�iliza ' 

para controlar os trabalhadores e atingir seus objetivos. Neste senti

do é um problema a ser atacado em todos os ambientes e categorias. Es 

ta reflexão no entanto, uão descarta a organização de grupos de 7ovens 

trabalhadores específicos de desempregados onde esta realidade é cons 

tantr:, No entanto é preciso dar passos em relação as perspectivas que 

esta ação deve apontar para nao cairmos no erro de desenvolver uma or 

ganizaçã0 paralela. É preciso inserirmos esta luta num contexto mais 

amplo da classe trabalhadora, no movimento siniical e popular. 

4) Quanto as prioridades de açao
1 

'em relação 

as categorias e realidades especificas:

- Uma coisa presente é a necessidade de fortalecimento e ex�ensão•

da organização a nível de base, cidades atingindo �s categorias priori 

tárias e realidade específicas como jairro, e outras nas cidades e re 

giÕes. Isso deve ser feito a partir de uma análise' profunda da região. 

- De acordo com nossa avaliação estamos presentes em setores e ca

tegorias importantes a nível nacLonal e até com um trabalho significa

tivo neles. Mas temos sentido uma certa diminuição do trabalho em al� 

mas, principalmente as produtivas e um certo aumento nas ca�egorias de 

serviços, como funcionálismo público, por exemplo. Sentimos a necessi

dade de avançar 1i"o con1un·�o destas ações, prioritariamente nas catego

rias produtivas e nas que tem um significado na economia. 

- A nível nacional existem ca�egorias como comércio, metalúrgicos,

e realidades como as de bairros que temos que avançar na orien :�ação CQ 

mum a nível nacional e solidificar essas ações. 'l'em ou ·�ras categorias' 

que são prioritárias e estratégicas a nível nacional que pra :�i camen ·�e' 

nao temos ação ou se temos ainda é mui to reduzid_a e que temos que ava_g 

çar numa perspectiva de chegar até elas e mesmo fortalecer o �rabalho' 

como é a categoria química e os ban�ários. f ue 

tUr.,.(.U.WiConcluimos que o central, �{J. d / 
Wll' e aprofundar no processo de análise as,'ca tegorias e realidades 

prioritárias para que realmente nossas ações este�am voltadas para 

realidade concreta vivida pela classe trabalhadora. 

1' 
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Para isso vemos que temos que avançar �ambém na análise da 

mie. :submersa ou seja dos setores que não consideramos na economia ofi

cial. 

7' ítJí�iA(Áô 
Mc:JliM.e!LMé 

AO 

,--_ - # A JOCB e JOCI viveram nos ultimos anos, um contexto muito especi-
, . .  

al marcado pela retomada e definição dé1.S orientações do movimen�o. Na 

América Central e Continente Latino-Americano, FY'iV\upc::tlYY1eiÍ\.re •. A JOC

vive momen�os difíceis, onde as ditaduras mili�ares (Paraguai, Brasil, 

Argen-:.;ina, Uruguai, Chile) tra�� de acabar com qualquer ::;ipo de org� 

nização que se opusesse ao sistema. 

Par;icularmen�e no Brasil, não só a .JOC mas a Ação Ca:;Ólica no gi 

ral, deixaram de receber o apoio oficial da igre1a nestes anos difi 

ceis. A igre�a necessitava dar respostas e cri�várias, ou�ras, al;er

nativas como as pas 1�orais. A .JOCB sendo um movimento autonômo, que nao 

se limitou a estrutura paroquial e que desenvolvia uma ação de carájer 

militante (linguagem a que a hierarquia da igreja não assimila) nao 

foi encontrando mui to respaldo na sua re·tomada pública. 

Isto se reflete até os nossos dias, visto que muitas pessoas( 

logos e outras) fa�na JOC como um movimento utrapassado. 

Frente a este contexto e também frente a uma avaliação mais crÍti 

ca de nossa caminhada, a iniciação à JOC consticui-se um dos princi--' 

pais desafios no fortalecimento da JOCI como uma proposta de organiza

çao e de formação específica de jovens trabalhadores. 

Entendemos que a iniciação de jovens é um desafio em todos os se 

tores e deve acontecer prioritariamente a partir da ação que o militag 

te desenvolve em sua categoria ou bairro, onde vai envolvendo '.ovens ' 

na descoberta e atuação frente a sua realidade, apresen·';ando e desafi

ando posteriormente estes 1ovens a assumirem a JOC. 

Isto não exclui a iniciação a par�ir de atividades como, congrsso 

SI.JT ou outras, que a JOC organize, no entanto devemos desenvolver nes 

tas atividades e posterior a elas, uma orientação clara e acompanhameg 

to que conduza os jovens trabalhadores a um processo de ação mili -�an �e 

em conjunto com outros ·jovens num espaço específico. 

No ponto de estrutura e coordenação estaremos aprofu..ndando as cau 

sas que aparecem na estrutura do movimento e que acabam por afunilar o 

quadro militante, porém nos interessa aqui aprofundar a iniciação em 

si, seu significado vital para a JOC. Neste sentido no conselho mundi-

!9)
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... Conselho Mundial aprofundamos entre outros aspectos que o desafio 1 

de iniciar 4- outros jovens no movimento, deve ser uma mo�ivação e 

tica permanete dos militantes 1Jois é fruto da análise que fazemos 

pr� 

da 

importância desta parcela da classe trabalhadora na construção desta' 

nova sociedade. 

{j__UANef� 1-\. 
b) Part�cipação �as estruturas:

de sindicatos associa05es central 

movimento de organização e formação da juventude traba-

lhadora, para atuar frente a sua realidade es�ecÍfica e de maneira 

mais ampla no interior do movimento operário junto aos demais trabalha 

dores, traz como consequência o desafio aos militantes de assumirem a 

liderança nas categorias e tamb6m na central. 
, 

Nestes Últimos anos vem se travando uma luta pela retomada das en 

tidades de classe (associaç5es e sindicatos) óas mãos de pelegos, ou' 

interventores do governo, e pela conslirução de uma propos�a de organi-. 

zação dos trabalhadores (aCUT). 

Se de um lado isto constitui um desafio aos mi:i_ijantes do movimen 

to, de ou�ro lado algumas experiências militantes vão refle�indo algu

mas limitações que .já refletimos anteriormente. Em relação a is:;o, o • 

que buscamos refletir é quanto à limitação destes militantes em desen

volverem na ação a orientação da JOC no sen�ido de garantirem a organ� 

zação de base nos locais de trabalho; um processo formativo da iuven-t� 

de trabalhadora, desafiando outros jovens a assumirem a JOC. 

Nes·te sentido vamos entendendo a necessidade de avançarmos na o 

rientação de que a referência de discussão para a participação de mili 

tantes em estruturas deve ser o coletivo dos militantes do movimento 

referendando na análise da realidade e avaliação da ação militante. 

Outro fator que interfere nesta discussão é quanto aos espaços de 

revisão e formação específicos de acordo com os níveis das aç5es. Fare· 

mos esta discussão no ponto de estrutura do movimento. 

f 
.. 
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Num primeiro momento esta discussão nao toma muito corpo e, freg 

te•ás pressões externas, principalmente nos períodos/ eleitorais, al 

guns militantes se posicionavam como não sendo a participação partid� 

ria uma prioridade da JOC, argumentando que a prioridade se dava no 

campo da atuação sindical. 

A falta de clareza da orient�ção da JOC; a carência de espaços ' 

onde se caracteriza mais esta discussão ou limitação com que . elas 

ocorreram em muitas 9casiões, acarretou na saída de militan�es do mo 

vimen to e um certo afastamento ou isolamento da JOC em relação a s.::..ªl 

guns grupos do movimento operário. •' 

Hoje esta questão persiste no interior da JOC tanto pelas discus 

soes de concepção no interior da CUT, quanto nos momentos de elei-' 

çoes e principalmen-:;e no processo do congresso, junto aos Jovens tra

balhadores atingidos que vao tendo uma simpátia e par·cicipação au:omá 

tica no partido 

Frente a es-ta ques�ão persiste a necessidade de seguirmos apro-' 

fundando a participação no partido, se apos�amos na conscrução ou se 

nossa relação é de apoio. 

Este processo de discussão in�erna no entanto nao deve nos iso-' 

lar ou afastar dos demais trabalhadores ou organizàções que defendem' 

o partido como meio de transformação.

A mesma reflexão fazemos em relação ao processo de eleição que 

estaremos vivendo este ano. 

Outro fator que devemos ter presente é em relação a forma como 

esta.discussão deve ser desenvolvida, tanto no conjunto militante qtº 

em relação aos contatos da JOC, no que diz respeito a revisão de como 

desenvolvemos a organização e a formação dos jovens trabalhadores a 

partir dos espaços onde estamos, e progressivamente a partir disto, 

ir desenvolvendo a análise do movimento e aprofundando as questões 

que ficam. 

c) Formação e análise: - ( 

Tanto a retomada histórica da JOC quanto do movimento operário , 

nos dão a conhecer o quanto a JOC acumula um conteúdo e experiência' 

que lhe dá um papel de contribuição muito impor:ance ao movimen�o op� 

rário. Da mesma forma, aprofundando as carac.teristicas do movimen�o , 

vemos que a JOC com sua dimensão internacional tem condições de con-' 

tribuir com uma análise mais ampla, pois .per-mif-e confrontar com con

textos diferentes, tanto� nível de realidade de classe, quanjo de 1� 

ta do m0vimento operário, além dos elementos de análise de con:untura 
, dos outros paises. 

'•' 
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Se 

4 anos, 

tos q_ue 

nos de::;ermos 

na JOCB, nos 

esta análise 

no conteúdo da análise desenvolvida nos 1il :�imos' 

deparamos com uma riqueza em ::;ermos dos elemen-' 

corntém. Ao consultarmos os maceriais de prepara

çao do CN/84, confirmamos esta afirmaçaõ. 

No en tan :;o se constitui um.a dificuldade no movimen :�o �an -�o a gl,S?_ 

balização q_uanto a apresentação desta análise ao exterior do movimen-

to. 

É na avaliaçãó de algum.as açoes atuais e da intervençao dos mili 

tantes no movimen�o operário que sent�os mais pr�sente estas limi·�a-
•' 

. 

_çoes. 

Onde se si ·tuam as causas· ? 

tnt��ndo. mais especificamente no aspec�o da análise, vemos i que 

existem debilidades no q_ue diz respeito a for.mação complementar dos 

militantes. Há no geral uma carência de elementos históricos no q_ue 

se refere a evolução do sistema capitalista e tra i etÓria hjstÓrica da 

classe trabalhadora, lutas travadas, pro :eto político, etc ... 

Es 'ca limi ;;ação na for.mação complementar dificul ·�a no momento de 

senvolver a análise conjuntural, pois mui'cas vezes a análise cai no 

campo da �onstatação sem urna interpre·tação mais profunda. Pela falta 

de elementos, a análise acaba ficando fragmentada. 

Há no movimento urna certa autosuficifuncia, q_u.e acaba por negar 

em certos momentos o valor e a importância da assessoria ex';erna, co 

mo se toda a análise surgisse da revisão da própria ação militante 

ficando mui to res-tri ta. 

Algum.as dificuldades internas, como por exemplo a fal 1;a de inter 

câmbio e confronto de análise desenvolvida, também constitui um dos 

aspectos q_ue acabam se _-traduzindo na insegurança dos militantes em ex 

porem a análise da JOC. 

Não podemos negar dentro do aspecto da análise q_ue carecemos ::;� 

bém de dffinições em relação à vários aspectos como o papel do parti

do; o parlamento como espaço; um projeto socialista mais acabado (prQ_ 

postas frente a economia, for.ma de organização política, etc ... ). 

Como dar .E.§:SSO� ••• 

Como coordenação do movimento, vivemos desenvolvendo um.a refle-' 

xao a partir da avaliação da formaçiio e análise e� es ::;amos buscando a 

profundar um plano de formação cómplemen-:ar para a JOCI3. Outro aspec

to é em relação aos meios onde j_niciamos tuna reflexão a ser aproíund� 

dada pelo movimento nacional quanto à cs.paci tação de mili :;an ·jes para' 

a formação de wna equipe de ass essoi ra :Ln terna à JOC. 

. ., . 
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d) 4º Congresso Nacional de Jovens Trabalhaê.ores
--------- --------
---------

------

------ -----
--

------

Neste Conselho nos cabe avaliar de forma mais precisa a 

exnoriência vivida no 4º Congresso, que foi projetado nestes 4 

anos, bem como avaliar o meio congresso em si, como um meio _da 

JDCB. Para desenvolvermos esta avaliação. vamos tomar como -ponto 

de partida a avaliação desenvolvida no Conselho extraordinári-o do 

ano passado. 

O congresso foi um meio importante para a juventude tra 

balhado�.·a e para a ação da JOCB. Cerca de cin..:!o .mil �ovens parti

ci uaram de forma mais direta nas diversas etapas, em·bora tínhamos 

que continuar refletindo sobre o número de jovens trabalhadores' 

atingidos, porque nossa projeção era atinhir quinze mil jovens. 

Avalia;q�o Desenvolvida no Conselho de 87: 

É preciso levar em conta que os elementos de avaliação' 

neste processo foram os congressos de base e a referência que ca 

da delegado trouxe da sua região, da experi.ência vivida com o con 

gresso. Isto significa dizer que nas regiões onde o congresso foi 

assumido como um meio de participação dos jovens foi muito amp.Ja, 

por outro lado onde o congresso foi visto apenas como uma ativida 

de e uma estrutura não houve uma participação muito grande de jo 

vens trabalhadores .. Em relação ao 3º congresso houve uma repres-' 

são na região centro,iporém em regiões como o NO/NE e Curitiba o 

congFesso está cumprindo um j_mportante papel e que em comparação' 

com o congresso anterior este está representando um avanço signi

ficati-lto. 

O Congresso É l� Meio Da JOCB 

A projeçao inic:i_al que se fazia quanto a O:r·ganização do 

congresso é de que seria organizado junto à outras entidades, o 

que se buscou garantir. mas concretamente foi s JOC que pratica-' 

mente sozinha organizou e articulou o congresso em suas várias ' 

etapas. 

S '
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Além disso ciuando cki'iniu a participação da� entidades nao fci fi 

ca11do claro o papel tl ue as mesmas cumpriram junto ao congresso. 

Um s;mtro elemento <k coustatação é <1uc c1n várias cidades se ficou 

acuardando tuna posiç:10 das entidades, que em muitos casos u.cabou' 

por retardar o início da preparação do congresso. Embora se,-ja bom 

salientar que onde: a JOC tinha uma relação com as entidades c'ssas 

a serem proposto d'e ore;anizar o co1 gresso, assumiram de fa.rma 

tranquila. 
l' 

Quando uvaliamos o congresso a primeira observação que 

fazemos é que o mc[;mo q_uestionou a ação dos uili tantes, mostrou ' 

q_ue a JOC deve e precisa se inserir no meio da juventude trabalha 

dora. Neste conselho vimos que embora o congresso vinha sendo 'dis 

cutido a muito tempo teve-se dificuldade de projeta-lo na ação mi 

litante, isto apenas demonstra que os questionamentos feitos ao 

congresso reflete tambJm uma dificuldade no desenvolvimento da 

ação, a falta de cl8.reza na proposta da JOC, sobretudo a limita

ção de se trabalhar a caracteristica massiva. 

A orga11ização do congresso em algumas regiões como N0/ 

NE e Curitiba mostrou de forma clara que o congresso é um meio 

massivo e �ue uma vez compreendido ·seus objetivos terá wna impoE 

ta11cia para o movimento, principalmente quando é lançado de forma 

clara, participava e se vai gara11tindo a orientação da JOC. 

POrtaEto c1 JOC deve assumir o congresso como um meio 

seu, se responsabili�cmdo pelos encaminhamentos deste, deve promo 

ver e organizar o 1j<_1 , seus militantes devem assumi-lo compreen-' 

dendo que o congresso trata de um meio formativo para a juventude 

trabalhadora. �ssumi-lo significa tornar a JOC cada vez mais da 

juventude trabalhadora, se abrir para o. massa da juventude traba

lhadora . 

.. ,.;· ' 
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O congresso foi avaliado, discutido ...• Agora e hora do 

movimento chamar para sí a responsabilidade com os jovens atingi

do no processo, dentro dessa perspectiva o Conselho Nacional si-' 

tuou algumas pistas que devem ser assumidas pelo conjunto dos mi 

litantes. A nível de orientação para todas as coordenações e mili 

ta.ri tes: 

!· 

', 

- Como movimento devemos assumir, manter, ampliar e for

mar grupos de jovens trabalhadores, promover assembléias 

para discutir como encaminhar as bandeiras de luta da j� 

ventude trabalhadora, promover e organizar encontros de 

ação específica (categoria, bairro, etc) desde a cidade' 

até a nível regional. 

- Devemos reaviviar a SIJT, como um meio de atingir __ �-ª

massa de jovens e como continuidade do congresso . 

- A JOCB deve elaborar subsídios para os grupos de j� 

vens trabalhadores, é preciso retomar o boletim Juventu

de trabalhadora, pois esse meio deverá ter uma grande im 

portância para os grupos de base. 

- Que para cada tese seja elaborado um caderno bem ilus

trado e pedagógico, acompanhado de questões que ajudem a 

refletir. 

Nos cabe retomar esta avaliação feita no conselho passa

do, e confronta-la com a continuidade que se deu nestes meses. 

Segue abaixo alguns elementos de avaliação quanto à continuidade v

das comissões de encaminhamentos. 

Continuidade do Congresso: Comissões 

Dando uma olhada geral, a continuidade do congresso, 

cou muito restrita a alguns delegados do congresso nacional. 

fi 

De 

uma forma geral não se garantiu um processo massivo, mais consoli 

dado. 

(. cJ5 
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Há cidades onde os jovens mais de frente assumiram 

JOC, na caminhada vai sendo mais tranq_uila a não continuidade 

comissões de encaminhamentos. Põrém existem algumas cidades 

ainda mantém a comissão, sendo q_ue pelo fato de a maioria dos 

tegrantes serem da JOC, a mesma não vai tendo um papel muito 

ro. 

a 

' '\ 

,as 

q_ue 

in 

ela 

Existem experiências como, BH, Curitiba, Franca, :, .. onde 

as "COBS" continuam articuladas em a guns bairros com a caracte-' 

ristica de grupos de jovens trabalhadores. 

A nível estadual, no estado de SP permanece uma articu

lação (com a maioria da JOC) mas, q_ue pouco a pouco vai se consti 

tuindo numa articulação paralela à coordenação estadual do _:: .movi 

to. A mesma comissão mantém um certo piq_ue é é um espaço para as 

cidades q_ue não estão no movimento, como: Limeira, Paulinea e Stº 

André. 
1\' 

No RS, o representante nacional (q_ue nao é da JOC) inte 

grou parcialmente à comissão, digo, coordenação estadual da JOC 

RS. No entanto vai ficando sem muita discussão e definição q_uanto 

a seu papel. 

Quanto a comissão nacional, nao tem um papel definido , 

nem está conseguindo coordenar a continuidade, havendo um certo 

desgaste financeiro e humano pelo deslocamento do pessoal sem q_ue 

com isto, se consiga responder às necessidades apresentadas pela 

JOC. 

Hoje nos deparamos com a problemática em relação as co 

missões existentes q_ue vão se tornando articulações paralelas (c_g_ 

mo no caso de São Paulo, mesmo q_uê a maioria dos integrantes se 

,, 

jam militantes da JOC), vemos q_ue isto reflete uma certa dificul- \ 

dade ou falha q_ue tivemos anterior ao congresso no sentido de de� 

finir de maneira mais clara uma orientação em relação à continui

dade, onde nós mesmos criamos um paralelo entre congresso e JOC. 

� 

•
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Vamos percebendo que permanece uma limitação na maioria 

das cidades de dar continuidade à um processo mais massivo. Refl� 

xo disto foi a realização da SIJT na maioria das cidades onde, f� 

zendo uma comparaçao, em menos de um ano atrás, no congresso atig 

gimos de forma mais direta nos congressos de base cerca de 5.000 

jovens e nesta SIJT, não conseguimos mais do 1,500. 

Entretanto mais especificamente na discussão das comis 

sões VPmos que as mesmas, hoje, só vao tendo sentido de existir 1 

se a integram outras organizações. POrém nos casos atuais como SP 

e RS, vamos entendendo que devemos ver caso por caso para nao 

queimarmos os jovens ou cidades envolvidas. Não devemos apostar ' 

no esvaziamento de nenhuma comissão, pois seria uma contradição ' 

nossa, no entanto cada região deve discutir enquanto JOC propos-' 

tas frente as cidades que não estão no quadro do movimento, abrig 

do a partir da própria JOC, um espaço mais amplo e/ou desafiando' 

mais diretamente estas cidades ou, estes militantes. )( 



ESTTIUTURA E COORDENAÇÃO DA JOCB 
--------- -

A par�ir da re�omada his:Órica que fizemos, buscamos no confron 

to com a açao da JOCB, recolher alguns elemen�os de avaliação 

atual es�ru�ura, des�acando alguns aspec�os que dizem respeito 

da 

as 

necessidades que vao aparecendo na açao mili�ante. A nós nes�e conse 

lho, cabe o papel de enriquecermos esta avaliação, confrontando-a . a 

partir dos elemen �os que trazemos de I\9ssa_ aççto e .das demais s.,_ açoes 

que representamos. 

Também buscamos aqui apresen�ar alguns elemen+os de projeção a 
1 , -

curto, medio e longo prazo. Os elementos de projeçao aqui apresenta-' 

dos, não é uma proposta acabada, surgem a partir;de experiências vivi 

das em algumas cidades e do acúmulo de discussões destes Últimos anos 

Entendemos que é papel deste conselho discutir estas projeções 

definindo o que estiver amadurecido enquanto proposta e destacando, a 

partir das discussões que tivermos, os aspectos que deveremos seguir' 

aprofundando nas cidades e que fazem parte de uma projeção mais a lon 

go prazo. 

,• ' . 
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Alguns elementos de ?,VüliQ.� 

Nestes Últimos anos fomos vivendo vários aspectos desde a amplia 

çao da coordenação nacional como também à-organização do movimento 

por setores. Em vários conselhos já temos falado sobre uma estrutura' 

que pesa, não re�pondendo em determinados aspectos. 

Alguns avanços ... 

No decorrer destes anos, a liberação dos ampliados foi um avanço 

significativo na estrutura do movimento, pois possibi+itou uma, dina 

mização maior da coordenação do movimento e dos encaminhamentos nacio 

nais, contribuindo para o fortalecimento das coordenações intermed�á

rias (regionais e/ou estaduais). 

Falando quanto aos encontros de categoria ou setores, bem como 

da, estruturação em equipes por setor ou categorias, avaliamos que 

contribuiu para a consolidação de um trabalho em determinadas categQ 

rias. 

oie:·.
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Uma estrutura que pesa ... 

Entrando neste aspecto, é necessario analisarmos as falhas que fo 

ram ocorrendo no decorrer destes anos na implantação deste tipo de es 

trutura para que façamos uma avaliação mais ampla e aprofundada. Con

seguimos destacar os seguintes elementos: 

Muitas vezes na criação de um setor ou coordenação nao se foi tra 

balhando a partir da necessidade real, muitas vezes criando-as pela 

definição do movimento. Com isto na criação de alguns, ,setores o que 

houve foi apenas a reunião de alguns ilitantes, ou coordenações que 

não sabiam "a quem" ou "o que" coordenar pois ainda nao havia a neces 

sidade dela. Como consequência disto, em muitas cidades encontramos ' 

um fenômeno chamado "reunismo". 

Também nao são poucas às vezes que nos deparamos nas equipes mili 

tantes com uma falta de dinâmica de trabalho, que acaba fazendo das� 

quipes e coordenações ,neros espaços de "encaminhamentos", e poucos es 

paços de discussão. 

A falta de planejamento é uma falha que destacamos como central ' 

também, pois a mesma traz como consequência vários problemas, entre ' 

eles a questão financeira, que se não está dentro de uma projeção e 

planejamento acaba exigindo atividades financeiras de emergência to 

mando, como já falamos, parte importante dos espaços que temos. O mes 

mo acontece na preparação de encontros, seminários ou conselhos, pois 

vemos que a maioria das cidades não tem previsto, dentro de sua dinâ 

mica normal de encontros, o planejamento onde já esteja prevista esta 

preparação. Novamente como consequência, aparece o fenômeno de várias 

reuniões deslocadas para estas preparaçoes. 

Entrando mais na estrutura em si, esta é uma estrutura voltada 

quase que exclusivamente para os militantes, pois não há um -" º- :·es,paço 

mais aberto de participação e formação para a juventude que está en 

vàlvidà conosco na ação militante e nos grupos de base (os encontros, 

seminários, assembléias, são sempre para os militantes). Com isto va 

mos tendo dificuldades de responder mais diretamente à formação dos 

contatos e avanço da ação militante. 

Outro aspecto é que não temos uma estrutura por níveis, ou seja , 

que consiga trabalhar os níveis. Os encontros acabam envolvendo s sem 

pre, ou quase sempre, todas as cidades, envolvendo os militantes em

muitas equipes. Os encontros nacionais e regionais quase sempre envol 

vem os mesmos militantes 
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A partir do movimento nacional há um.a dificuldade de equilibrar, 

muitas vezes, as necessidades nacionais com as regionais, bem como di 

namizar e tornar mais clara a orientação do movimento à nível nacio 

nal, o que reflete nas coordenações quando por parte do movimento na 

cional exige que as mesmas trabalhem um.a série de encaminhamentos, 

frente a vários aspectos: finanças, infraestrutura, etc. 

A estrutura do movimento é, de certa forma, muito vertical e po� 

co dinâmica, com a coordenação pratic�ente centralizada na coordena

çao nacional. 

Avaliamos isto a partir dos poucos espaços de participação mais 

amplos e nivelados. Vamos entendendo que a estrutura não deve ser to 

talmente horizontal, mas deve haver um. equilÍbrio com espaços mas am 

pliados de participação das bases, devendo possibilitar a interdepen

dência das ações e categorias. 

Aprofundando a estrutura/projetando a JOC ... 

*** à nível de base: contatos 

Constatamos que a nível de base vao aparecendo as seguintes ne 

cessidades: espaços onde estes jovens envolvidos na ação vão desenvol 

vendo a análise da realidade e se capacitando frente à orientação e -

organização financeira. Também aparece a ecessidade de espaços onde 

possibilite a iniciação� ação�� JOC podendo desenvolver o planeja

mento e intercâmbio das ações e a RVAO . 

.. fortalecer a organização dos grupos de base: 

Os grupos de base, são os grupos onde os militantes aglutinam os 

jovens contatos de seu bairro, empresa ou categoria. Não se trata ap� 

nas de um. grupo de ação pois este espaço é onde o militante irá desen 

volver a orientação da JOC a fim de impulsionar estes jovens à ,açao 

e à assum.irem o movimento enquanto proposta de organização específi

ca. Os grupos de base não excluem a participação dos militantes em o� 

tros grupos nas empresas ou categorias, porém é especifico enquanto ' • 

grupo de formação e organização da juventude trabalhadora. Quando
1 

n� 

ma categoria1dois ou tres militantes organizam um único grupo de base

aos poucos e progressivamente cada militante deve fazer o esforço mi 

litante de, lá onde ele estiver, organizar seu próprio grupo de base. 
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articular nas cidades e regiões as assembleias dos G. B.: 

Cada vez mais vai aparecendo a necessidade de ampliarmos os esp� 

ços de intercâmbio, análise, e capacitação dos jovens com quem desen

volvemos a ação. A partir de algumas experiências forjadas em cima de 

necessidades concretas, foi surgindo esta proposta, onde nas cidades, 

os militantes estariam criando estes espaços, para este nível de jQ 
vens atingidos pelo movimento e sob orientação da JOC. 

*** à nível dos militantes: 

Enquanto militantes da JOC, sentimos necessidade de espaços (t� 

bém específicos) para RVAO e planejamento, capacitação e análise e ar 

ticulação das ações que desenvolvemos junto aos G.B. 

- fortalecer as equipes militantes por setor: cada vez mais va

mos entendendo a importância da articulação dos trabalhadores por rea 

lidades específicas ou ramo de produção. Lutamos por isto no movimen

to operário, para acabar com o corporativismo. Neste sentido dentro ' 

da JOC, devemos impulsionar cada vez mais a organização por setores ( 

serviços, fábricas, bairro) e não por categoria,; o que, não significa'

que nao se possa articular por categoria devido a realidade específi

ca de cada local. Vamos entendendo assim, como uma forma de impulsio

nar mais a interdependência da realidade�das ações contribuindo para 

a unidade de ação, pois o sistema investe cada vez mais na divisão 

dos trabalhadores. 

- assembléias de militantes à nível de cidade e regiões: sao os

espaços onde os-militantes desenvolvem intercâmbio e revisão das 

ações, bem como o planejamento e as deliberações que competem a estas 

instâncias. 

*** quanto aos espaços de formação: 
I -

-seminários nacionais de estudos, com um carater de formaçao e 

capacitação, com temas específicos. Surge aqui a necessidade de apro

fundarmos esta proposta de maneira mais ampla dentro do movimento a 

partir de um plano de formação. Teria a duração de 2 a 3 dias sendo ' 

que a periodicidade seria de 2 em 2 anos. 

- encontros de setores; seriam encontros permanentes (anuais)

nível regional mais amplo e a nível nacional mais reduzido, coordena

dos pelas coordenações regionais e nacional. O caráter destes encon-' 

tros seriam de intercâmbio das experiências, avaliação e replanejame� 

to a partir do que foi discutido e definido como orientação nas assem 

bléias de militantes a nível nacional. 

d'I 



Nesta discu�são, a partir das experiências vividas à nível na 

cionaltcomo o triângulo e a experiência do comércio, vamos entenden

do como experiências que contribuam muito na formação dos militantes 

Entendemos porém, que é preciso aprofundar qu-ctnto a forma de coorde

nação destas ações. Da mesma forma é importante avaliarmos outras ex 

periências como a que viveu a coordenação nacional no sentido de de 

finir responsáveis por setores na executiva, que acompanhariam mais' 

de perto cada setor. 
da. co<0v-clevi.01..Ç-CtD 

Hôje no entanto vamos percebendo'à nível nacional alguns aspec
/ 

tos a serem melhor trabalhados como o método de visita e o papel que 

cumpre frente à um acompanhamento mais direto às ações específicas ' 

(bairro, fábrica ... ) bem como aos diversos níveis (iniciação, sindi

cal, popular ... ). 

Como coordenação vamos entendendo tamb�m a necessidade de avan

çarmos no confronto das avaliações das regiões, para trabalharmos 

dentro de avaliações mais comuns. Outro aspecto tambim é dinamizar

mos a coordenação que hoje é um tanto estática (visita-parada) a fim 

de possamos estar mais presentes nas regiões em alguns momentos esp� 

cÍficos, como assembléias, encontros de formação ou reuniões 

coordenações. 

*** à nível da coordenação do movimento: 

,, das 

coordenações de cidade? são o� espaços onde estão representa

dos os diferentes setores e onde se desenvolve o papel de coordenar' 

as ações e projetar a JOC neste nível; trabalhar as necessidades a 

presentadas buscando meios para saná-las. Também é papel da coordena 

çao de cidade desenvolver a ação representativa.t'Vle.<õ�e ½foJ • 
-

coordenações regionais: à nível ,de uma projeção mais a médio' 

e longo prazo, vamos entendendo a necessidade de dinamizar a coorde

nação do movimento, aproximando alguns estados para fortalecer as 

coordenações intermediárias. Por exemplo, no caso do No/Ne, criar aí 

dois regionais um no N0 e outro NE. Outro exemplo seria o caso da re 

gião Sul, aproximando o RS do PR numa coordenação que nao coordenas

se um ou outro estado, mas que progressivamente projetasse a JOC na 

região SuL Esta projeção que deve ser melhor discutida, entendemos' 

que também vai cumprindo um papel de superar a regionalização dos 

estados e a visão federativa de movimento. 

.. ' 
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- coordenação nacional ampliada: composto pela coordenação na 

cional e os ampliados estaduais. Entendemos esta instância como um ' 

espaço que deve possibilitar o desenvolvimento da análise da realida 

de; revisão do processo de coordenação desenvolvido pelos coordenado 

res nacionais cumprindo também um papel de projeção do movimento na 

cional. É um espaço de capacitação dos ampliados que cumprem um i p� 

pel de coordenadores nacionais na região. À nível desta instância 

precisamos dar passos em relação a_dinâmica de como trabalhar neste' 

espaço para responder tanto aos ampliados, quanto à executiva e tam 

bém em relação a uma avaliação mais comum das regiões. Como projeção 

temos a perspectiva de ampliar o número de liberados regionais. 

- coordenação nacional: composta pelos liberados nacionais, tem

o papel de coordenar e projetar o movimento, executando as delibera

çoes da assembléia miJitante nacional. Também é seu papel adminis-''

trar o patrimônio nacional do movimentoj desenvolver a ação represeg

tativa à nível nacional e conv9car as assembléias ordinárias e extr�

ordinárias do movimento nacional. Outro aspecto de responsabilidade'

da coordenação nacional é aprofundar e garantir o,desenvolvimento do

plano nacional, bem como.subsidiar o movimento nacional.

*** à nível da instância nacional de deliberação: 

- assembléia nacional de militan__;es: na discussão que fomos fa

zendo após a avaliação constatamos a necessidade de um espaço onde ' 

tivesse uma part�cipação mais ampla dos militantes de base; militan

tes de coordenações (cidades/estado), onde tivesse representadas as 

diversas experiências, ações da JOC e cidades onde a JOC está preseg 

te. Este espaço teria o papel de desenvolver análise da conjuntura e 

realidade da juventude trabalhadora; revisar e planejar a açao da 

JOCB; desenvolver a dimensão nacional das ações do movimento. Tem o 

caráter interno e é onde se delibera sobre os diversos aspectos do 

movimento, bem como onde se reconhece a formação de regionais da JOC 

Seria de 2 em 2 anos. Ainda em relação aos critérios, entendemos que 

participam destas assembléias: a coordenação nacional do movimento ' 

juntamente com a ampliada, militantes de coordenações regionais e/ou 

cidades, militantes de base com experiência de ação. 
1
Além �istp deve 

_ _ , _ ,,,cpe-lC\� a.s�emlole1� �q_c101;'.2C\IS; _ 
ser respeitados os criterios levantados e ter uma participaçao equi-

librada entre militantes que participaram da assembléia do ano ante.:.. 

rior e eleitos para esta assembléia. 

""'---
... 
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·lHH(- quanto aos congressos dos grupos de ·.base da J0CB: 

Uma reflexão a ser inciada dentro do mpvimento é em relação a es 

ta proposta de criarmos um espaço de formação e intercâmbio mais am 

plo, à nível nacional para os grupos de base da J0CB. Esta não é uma 

proposta acabada. Neste conselho te�os por objetivo introduzi-la PQ 

ra seguir sendo refletida até o próximo conselho. 

Esta proposta implica numa avaliação e discussão mais JJrofu.nda ' 

quanto ao congresso que temos como um meio à nível nacional que nao 

toma no entanto um caráter mais inter90. Segue para aprofundarmos, o 

papel de uma instância deste caráter dentro da J0C, sua ligação ou ' 

relação com a proposta de congresso que temor atualmente e as impli

cações positivas e negativas para a açao e fortalecimento da J0CB. 

***_quanto a implantação desta estrutura:

grupos de base: implantação até 1990.

- regionais: final de 89 inÍr.io de 90.

ampliação do número de liberados regionais: até 1990.

- assembléia nacional: 1990

congresso de grupos de base: seguir discutindo até a próxima

assembléia nacional de militantes. 

- forma de implantação: entendemos que a implantação passa

fundamentalmente pelas instância da J0C: coordenação de cidade e re 

gião, que vão cumprindo um papel de plane:cir e revisar os passos 

mais à nível local. À coordenação nacional, compete o papel de acom

panhar, sobretudo, a consolidação dos grupos de Jase, a parcir das 

visitas, encontros de formação e revisão e do acompanhamento às coor 

denações do movimento. (}_O-YY'lO -VVl.�te:, fV'Lno.:pctÍ 'VI.C\. ivi,yfal/\.h7,fcJJ 1 �1-a...;;

as e�\Mft½ d� 'VYIÀ!tto._")1\/-� 1 ��� f½·h::-0· CNYV1{3re'YYl. o 'fe,<,'{)(!f k ��

'Vl
r

S �à Jo,__ s C<.y<J:,S &os �I t'ILÃ. v.Je.s. 

, 
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:presentes, retom.2 .... cw::; :_;_,..:;.2 precisarnos checar e1.:1 que �-te, estraté 
gicas e que se con�-::ti ti-2rn. em crru1des centros industriai:3 e co.r1::.-eauen 

À 
-

temente aglutina u.1:.1 cranc1e nº de trâbalhadoi'ês1 , entre outros aspectos' 
'· . 

impo r_1;an te s. 
!· 

Também analisalllos outros aspectos q_ue estavam.os ern gre...ndes ca.12,i ' 

tais, no entanto com tudo que já existia de JOC nestas cidades, ainda' 

não eramos o suficientemente representativos pois se tratava de gr8:l

des centros. Com isto era preciso fortalecer estas cidades e dinamizar 

mais o quadro lá existente. 

Portanto para os anos seguintes a nossa preocupação ce11t:ra.l de�e 

ria ser o fortalecimento das cidades :prioritárias, sem com isto excluir 

q_ue ao mesmo tempo teriam.os q_ue expandir o movimento e chegar com sua 

proposta a mais jovens trabalhadores, considerando principalmente o 

meio congres'.:�o que re::-1.l izariamos em 87 .. 

Nesta ca.:minho.Jct, 8. JOCB viveu vários n:.omentos e f.C·üf2.�eu c1 i versas ' 

influênci�sda con�tmtL:r::1. Das projeções feitas em 84, cor:se0uimo s ir 
concretizando os csp:...lç:os de ctiscussões; envolver os iL'lplicsdos e al 

g-nns até instalar - � J.. r:: .. 2..J.. l·S. para a re2lizaç3.o da extensã.o/fürtnlecimento.

No entanto existe.D: 0ut1'2..s prjoridades que ainda permanecer:.: corno desa '

f . li o '"' -1-- i ,-- ., .. '! o e-, ( 10S a serclll C l1C1.,-- ._, __ :_,v,·., ._J 

"ort leclll· ·er J-o /-r.-,--..--i1·r1 ° 0) 
l 8. ; l V / LI ,:i� ... ..; ...1... -· 1.. .' .. .) • 

• ?ftanaus 

Tiealidncle: 

Retomar relat6rio do encontro extensão e 

e · L 
,-! o e"" .L,,- -1 o -1 o ·- 1 - o ,, ·,"" o 'e e"' 1 o · -� 1 · · - ··, -: ,., · o ,8,}Jl\,;·ê .. ,. ,..:,l,clU L, ,e .3,Z •-'-'•'' Y'.C, ..::� C,., .l. ... •. ''º UÁ_lCa z_

na ::1·c:.11c::: Do p9.is, por :Ls:::o .. :esmo prc,'lomin:.:12 :,l industr.i:::.m� 

talurgica de ele troni.ca e monta6em. Em1Jr� [;3. um nº de tra 
balhadores, especié::lm:?n-te jovens, pois rounem as condições iJeais :para 

tipo de trabalho c:_rn� as empresas ex:Lc;em. Outro fator é que a nível i_g 
ternacionnl n JOC vui analisando e de_· - . :..:· .. }o como priCi:-!'.ºi -�(trio fortale 

cer uma ação nc.s .1. c-0ioes de zonas :?r;.;.nc:..:.o. 

Leacir 

Valerin 

I nc-
-'-

·17 ,, --'.='ío .. _, l, _, -'--"-'½> U, 

90 
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O que garantir: 

• Pesquisa 88, continuidade dos conto.tos •

. ·:.,.- }·assos a dar: .r2alizar pesq_uisa até C.N. de 88. 

necião compostE', por cinco cida_des: Aces±ta, Novo Era,. Ipatinga,

João Monlevade e Coronel Fabrician.ó. f.] uma região recentemente investi 
. .,., . 

. -

da na industrialização, situada no estado de M;G. · considerado hoje.: o 

segu�do estado em concentração industrial do país. Na região se encon! 

tram grandes industrias de transformação é uma das maiores estatais .·-1 

(Açominas), que na década de 60 foi local de massacre de trabalhadores 

Este fato como o das cnracteristicas conservadoras, provocadas pelo ,,. 

forte esquema·militar e político trazem consequências na organização '. 

dos trabalhadores. Esta região como o estado de M.G. foram pontos e� 

tratégicos para o golpe militar de 1964, existe um mínimo de organiza••· 
-

ção e reação, e para a JOC estar presa-te e organizada nesta região, e,! 

gnifica contribuir para o avanço do M.O. na região. 

Nomes projetados: Instalação: 

To ninho 89 

- Sonia 89 

- mais 1 de BH

O g,ue garantir: 

Discussão na região centro e definir no CH de 88.

Passos a dar: 

Pesquisa sob a responsabilidade de BH até o CN88. 

Salvador: Realidade 

Capital da Bahia, um grande centro industrial e populacional. t'

uma cidade, como todo o estado com características culturais e re.J...igi.2_ 
sa muito própria. A cultura marcadamente de influência e origem Negra' 
e a religão é uma mescla de cristianismo, carndomblé e outros ritos a 
fricanos. Ai vivem 95% dos trabalhadores do Falo Petrog_uimico de cama'-· 

--�, 

çari. A JOC já esteve presente ai, mns não consec;uiu se fir::nr, estan' 
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do hoje .com outras cic.12 .. des de- porte médio dentro do estado. Por suas

características cul tni-'aa:is e históricas (1 º capital do Brasil) é mui 

to forte o turiLmo. 

Nomes projetados: 

- M:argaria

instalação: 

até 91 

- mais 1/No/Ne

O que Garantir: 

Discutir na regiso e nacional os nomes 

Passos a dar: 

pesquisa/planejar. 

São Luiz Re a1idacle: 

e . tal d + � � 11" nh
"' ,apJ. O es u�WO a.O _:iara ao f recentemente foi construida a fer

rovia. CJ.Ue liga São Luiz a Carajas, uma grande jazida de minérios, ºE

de está em:andamento um projeto governamental, o projeto Carajas, que 

visa a estr�ção e exi:;,ortação desta imensa rig_ueza._ Há a projeção de 

instalação de grandes industrias siderurgicas e meta.lureicas a mádio' 

prazo. Com o crescimento acelerado e tudo o que isto :va,i trazer de 

ccnseque_ncia, nós analisamos que devemo's' antecipar-�a esta projeção. 

Nesta cidade j& existem 

rem assumir a JOC e torna-se 

6rupos de jovens trabaD1adqres que qu� 

necessário a presença efetiva de militan 

tes. 

Nomes Pro jetadol:: 
YIZA 

Severino 
. ,-

,,v-

instalação: 
julho/88 

li 

-, .. 

. .  ' ... " 
,._,, 

- ' 

0 que garantir: Continuidade organização- dos joven�.-atingidos no con' 
' l ·-· 

gresso. 
.:.,,; ,· . •', 

Passos a dar: 

Discutir com a cidc:::.àê e os �plicados, àefj..nir no encontro norte/NE •. '. 
- .

Quanto a Brasilis., e Goiânia, f;i.c&'110s de pensar a longo prazo e 

dentro do processo d? 5º

posta ao Zé/Regina que no 

�ão se colocando fechados 

mais 1 ano em Franca. 

congres�J
o. E Jo invilhe se apresentou a pr,2_ ,l

momento estão em Franca/SP, porém os mesmos_

embora se coloquem abertos a perman_ecerem ' -., , 
• ·-'.<'.
• t 
.. ·:- ... 

•;-_ 

-------- .... t. -�·'· '"'• ......... 



Tambéill ficarnos d.e continuar os contatos já iniciados através de 

Curitiba e da Coord. Nacional. 

Do .quadro das extensões apresentado as prioridades para o movimen 

to se6"Uem sendo : Manaus e Vale do Aço • 

Com rel�ção a Manaus continua a mesma projeção e passos a dar; o 

processo de pesquisa não foi possível realizar neste lº semestre e fi 

cou de retomar para o próximo. 

São LÜiz: o Companheiro Severino �steve na cidade, no mes de ij� 

nho, porém houve dificuldades de encontra-se com os jovens que se ti 

nha contatosº Duarnte o conselho o companheiro trará um relatório do 

quadro que se encontra na cidade no momento e da posição dele e KIY..A' 

que também estão com dificuldades pessoais. ��ante a Solimar que era 

a propsota para Recife, a cidade e região vem discutindo a possibilid� 

de da mesma ir a São Luiz. 

Vale do Aço: E ta assumido ,yue Sõnia não assumira o desafio, por 
� 

implicações pessoais. A cidade discutia em cima do nome do toninho e'' 

era uma projeção tranQuila, considerando QUe é necessário uma equipe '' 

se levantou o nome do Zeo para te.rr:.bém asr:u.r�ir a pro j�ção. Com. as mu 

danças q_ue ocorreu na vida dos irqüicados as discussões voltaram. a es 

taca zero e agora a cidade busca retomar as discussões. 

Ql:ADRO DE FORT t LF.C =:?/F.FTO 

Rio de Janeiro: ?ealidade 

Capital do estado do mesmo nome, 2º capital do pais em popvia�ão, 

grande centro industrial e a Capital do turismo no paisº Por isso 

mo com características muito próprias. 

Para fora do pais, para as outras regiões e para toda gente 

mes 

que 

a conhece transparece o adjetivo "cidade maravilhosa,. Mas, por detrás 

de toda essa beleza, está a dura realidade da vida dos trabalhadores' 

nas industrias, no comércio, na prestação de serviços, que vivem pes� 

simamnete nas favelas e nas periferias., O grande nº de desempregados ' 

também não é comentado. Isto não se mostra pelo forte aparato ideolÓ' 

gico que sustenta a ��rismo dacidade. A JCC como já sabemos, vem 

pro(r.,:rc, .. ndb ' desenvolver-se nesta cidade, mas com toda est8. reo.lidade ' 

que dificulta, ainde. ·- não é uma resposta as necessidades q_ue se a 

presenta se to.rna entõ.o urgente um fortc:,lecimento do trabalho como 

saida para a esta situação. 

" . 
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Nomes projetados: 

- Nelson

Luiz Claudio

- Lucimar

O q_ue garantir: 

concretização da 0quipe 

im:;talação: 

até Janeiro 
li !I 

ju.nho de 89 

:Passos a dar: Discutir com Lourdes de •'vitória projeto à.e Vida, aber_ 

tura, implicações pessoais e da cidade. 0uanto ao Luiz CJ.audio discutir 

a prioridade de desafio fortalecimento/coord. nacional. Continuar a 

discussão de projeto de vida, implicações com Lucimar. No conselho 

nacional 88 definir a equipe. 

São Paulo: Realidade. 

Capital do ests.do do mei::mo nome, maior capital do e pais em popula' 

ção e cidade mais in,:ustrializ::ida do pais. Norteia a 1c.aioria das de 

cisões políticas e econômicas do pais, isto significando que a nível ' 

de M.O. também é um polo. Mesmo sendo forte o M.Oº .necessita de refor' 

ço, principalmente quanto a organização de base. A JOC aqui está pr�' 

sente, mas para termos uma idéia, está na região sul da cidade que tem 

3 milhões de habitantes e não se pode chegar a outras regiões leste, ' 

oeste, norte e outras sem a presença de milts que se fixem e iniciem • 

o trabalho, pois _ _  são tÊto grandes quanto a sul.

Nomes projetados: 

- Isilda

- Manoel e Lourdes

T lmae 

instalaçífo: 

88 

O que garantir: fortalecimento do quadro a partir da zona sul. 

Passos a dar: até o conselho nacional/88 ter clarez.a quanto as impli 

caç.ões da Isilda e discutir outros nomes e com os nomes q_u.e apreeent� 

mos. 

Recife: Realidade: 

Capital do estado de Pernambuco. Um crande centro industrial e p� 

li ticamente tem um. p(?so a nivel de toda a r,2gião nordeste. Concentra-se 



turr grande nº de de? 2er::p:r:egados. A classe trabaL11.adora como também a 

Juventude trabalhadora, vivem em pés:o.iJLas condições. Em ter-mos perce_g 
' "' 

�1' d + d · J.. ' tuais, e a cidade (lUe tem mait> favelas no pais ... :i. em e ..,u.o is,,o e u' 

ma cidade onde o turismo é ill.Uito :forte. 
A ,._TOC esta 01'.:_):wj_:::;ada ai, mas muito debil, e con. um cr8.nde desafio 

" ,.; t 1 t c·d "� o o · · -· o· tr"a no e-.�·0··
1 0 ,,..To", ae ror a ecer-se nes··a i·aae c m  1nc1ar Bô u -s � ���� \r-1. 

Nomes projetados: instalação: 

Ribamar 

Eulália 
·"'

S bóia

•' julho 88 

Janeiro 89

" " 

O que garantir: continuidade organização dos jovens trabalhadores envol 

vidos com o congresso. 

Passos a dar: preparar a chegada da equipe, pesquisa onde morar a atuar. 

Visita da Eulália Se t/NOv. ' ·

Quanto ao fortalecimento as 3 cidades são prioridades para o movimento:

RJ SP e Recife. 

Rio de Janeiro: O nome de LUiz Claudio vem sendo discutido tanto p� 

la cidade, como pelo estado, a propsota é do mesmo ir nusC9.ílldO formas' 

de se transferir a nível de trabalho para o Rio e assumir a equipe fort� 

lecimento em janeiro de 89. Quanto ao Nelson, já esta definido, passou o 

periódo de marçõ/maio fazendo reciclagem a nível profissional em funççao 

do desafio a agora buscar instalação. Há uma situação a retomar com res 

peito ao deslic;arnento a CSN. O nome de Lucimar está sendo considerado na 

:projeção/equipe a partir do 2º semestre de 89.

No que diz re::.;r:,cito a Sõ,o Paulo, a Isilda está num. processo de envo: 

vi.mente> no bairro on3e mora, com Lourdes e Manoel, O processo em si vai l

levando algumas necessiades: conheci�ento do bairro,· or,,·...,ni· 7,çin""ao dos (.,)C..\. JC.,., "'$ 
a 

companhamentos; t,JJlfO c1isponivel, haja visto que o movimento vo.i exigi� 

do sua presença noutras instâncias. Levanta-se a necessic1aGJ3 do. Coord, ' 

Nacional dar mais passos ru.mos a equipe de fortalecim.ento. 

�ma limitação no processo é não ter clareado o papel da Lordes e 

Manoel junto a s:r, com isto a Isilda é só. Não definimos os passos ela 

ramente e a Isilda vai fazendo o que pode. No mornnto a Isilcla encontra-SE 

estudando e traba.L"la.nà.o. no secretariado da JOC. 

RECIFE: esta confirmado o nome do Ribamar. Solimar com a reflexão aprese_g 

tada no q_uadro de São Luiz. Quanto a Eu.lário esta conf'irra:J.da a partir 
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de setembro e o sL,oia em Jé1.neir9 em funçaõ do curso profissionalizante. 

O pessoal da cidade e2tá se co.:r.:pr�metendo a contribtiir em relação a in 

fra-estrutura: buscar .:11oradia e montar a casa. 

Aprofundaddo: 

A analise que vai.nos fazendo é precisar continuar aprofundadno ou 

tros nomes para São Paulo, compreendendo a necessidade de dentro do for 

tale cimento trabaJ.harmos com equipes. 
. ' 

Percebemos a dificuldade quanto mprec·entar outro nome no momento; 

pelo quadro limitado do movirmto. 

A estratégia para o fortalecimento na cidade precisa ser mais ama• 

dlirecida; garantindo que nos permita co.11i½ecer melhor a realidade das 

grandes metropolis. 

Quanto a Isilda a proposta é que acompanha o quadro de contatos ' 
,sol tos do movimento,� que vieram principalmente do congresso e q_ue va 

criando um espaço exterior para se fazer fortalecimento na cidade, além 

de controbuir com o :próprio _quadro militante. Continuaria sem uma e 

quipe até julho 89, onde neste periódo junto a cidade e ao movimento•• 

nacional varo.os refletindo p:· ssiveis nomes. 

Outra proposta levantada é q_ue num. periÓdo de um ano a mesma fica.ê. 

se liberada para a cidade, levando emronta o tamanho da cidade e os as� 

pectos acima citados. Junto a coordenação nacional/artpliada estaria 

também revisando o trabalho do fortalecimento, principalmente neste es 

_paço q_ue n2.o tel'ia u.Da equipe junto a ela. 1':omes ref2ro..;1cio.:R.oseli, LU 

• c:o

.t1. 

� T b' _,._ e imar e 0 nara. aD.!. 2m. nes '-'e- p 

recendo o seu projeto de vidae 

riÓdo e d.uarnte toda a :pro:c ão ir amadu 

No q_ue diz ao Eio Janeiro e R cife, a eui:pe vai se concretizandp e 
t:> 

fü;.rante o CN é neces::.·[�rio ir c1ef inin o alu.:tns passos para o movimento ' 

continuar refletindo • 

(, 
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ASSESSORIA 

Durante os Últimos 4 anos se discutiu muito sobre este aspeto 

no movimento. Com base no encontro nacional q_ue ocorreu em .. 1983, 

no CN/84 se procurou garantir junto ao planejamento da ação do mo 

vimento um plano que assegurasse a· relfexão e passos concretos no 

sentido de fortalecer a assessoria do"'movimento de acordo com as 

necessidades de complementação na formação que tinham .os militan 

tes. Este plano por muitos motivos não foi garantido no todo, pois 

não aconteceu o encontro nacional previsto, e de certa forma muito 

pouco se garantiu em termos de ampliar o número de assessores e na 

formação tambfm dos assessores e na caracterização do seu papel. 

O que ocorreu sim, foram muitas discussões internas nas bases 

e na coordenação nacional. Nesta discussão nota-se durante os anos 

84 e 85 um questionamento muito forte quanto a assessoria eclesial 

tanto5 nas bases quanto na coordenação nacional. Se sente, por 

exemplo, que não havia muita segurança qaunto ao papel que c�pr! 

ram os padres, se era só tática por causa das ligações com a igre 

ja ou se tinha algo mais profundo que fundamentava suas 
1
_.presenças 

junto ao movimento. Não que hoje estas discussões e questões te 

nham deixado de existir, mas já se deram passos e há uma maior 

tranq_uilidade em trabalhar a q_uestão e procura-se desenvolver com 

mais clareza uma projeção que possibilite ter um quadro mais perrrl.§: 

nente de assessores junto às regiões e no movimento nacional, ten 

do claro, sua importância. 

Nos Últimos anos embora nao tenham acontecido encontros nacio 

nais, tem acontecido algumas iniciativas muito positivas no .senti 

do de reunir os assessores no RS e na região centro ocorrendo vá 

rios encontros em 87 e 88. Estes encontros têm procurado garantir 

um momento de revisão para os envolvidos como momentos de aprofug 

damento sobre a JOC, a igreja e a conjuntura política. 

Durante esse período todo o mais preocupante é que no movimen 

to se discutia mui to, mas praticamente se resistia a idéia de ;.:as 

sessoria, principalmente padres, e na verdade pouco se refletia da 

necessidade e importância q_ue tem os assessores na complementação• 

da formação, apresentando elementos mais teóricos q_ue ajudem os mi 

litantes com q_ue eles vão aprendendo com a prática. É claro q_ue es 

tá ligado a uma discussão profunda também do papel, e da ligação ' 
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.•• e da ligação com o projeto do movimento que temos e com o como 

se daria esse processo de assessoria. 

Neste sentido a partir dos CNs 86 e 87 vai se abrindo no inte 

rior do movimento para esta reflexão e inclusive se pensando que 

militant�s do movimento que já tem uma bagagem e condições de con 

tribuir, pudessem ser trabalhados para essa assessoria específica' 

de conteúdo no movimento. Vamos vendo a partir daí mais abertura e 

preocupação dos militantes com a assessoria, e a exigência de 

rem sempre pessoas que se afinam com â proposta do movimento. 

QUANTO A ASSESSORIA NACIONAL: 

se 

Durante este tempo nós tivemos Pe Reginaldo até o ano de 87, 

sendo que liberado junto a coordenação até 86. Isto significa que 

no momento não temos um assessor permanente a nível nacional, nem 

alguém que possamos ter como referência no trato com a CNBB e ou 

tras instâncias da igreja. 

Temos durante este período tentado trabalhar nomes, mas não ' 

há resultados concretos. Durante os anos 85, 86 e 87 investiu-se ' 

na possibilidade de conseguir a liberação de Pe Girelli, junto ao 

Bispo de Passo Fundo, só que de maneira alguma se conseguiu, e no 

momento ele está em são Paulo estudando e tem prestado assessoria' 
. 

eventual junto ' equipe nacional junto com Pe Abib, a que e assessor 

da cidade de S8.o Pa:iJlo; A partir desta impossibi}idade
1

e de não ha 

ver outra proposta concreta de nome para o momento, e também em 

função de uma abertura da direção da CNBB, temos procurado uma 

saída. O que temos pensado é de conseguirmos a nomeação de um pa 

dre ou religioso(a) mas que necessariamente não precisaría estar ' 

direto com a coordenação, apenas em momentos específicos, podendo' 

estar mais em sua região. Após isso, se conseguirmos, trabalharía

mos com alguns desses nomes e outros a projeção p�a daqui um _.ou 
, _,.,Frwrnr.�.,,te, -

dois anos termos alguem Junto a coordenaçao nacional. Essa proje-' 

ção e discussão que temos feito junto as negociações junto à CNBB, 

necessitam ser concluidas até o final do ano e para isso, nós esta 

mos propondo que até outubro tenhamos uma definição quanto aos no 

mes que podemos apresentar à CNBB, pois é mais urgente. 



Pensamos que contribuirá com todas<1essas discussões que te.mos, 

feito e também com o objetivo de irmos consolidando o quadro de as 
DU��A _ , 

sessoria da JOC, assegurando uma'projeçao que e quanto ao encontro 

nacional de assessores que precisamos assegurar também até o final 

do ano. .. 

Quanto a projeção de assessoria pra pontos específicos: 

- Temos progressivamente discutido nos Últimos anos essa.neces

sidade, que seria utilizando .1> quadro que temos e procurando for-' 

mar novos a partir, até mesmo, do quadro de militantes para 'áreas' 

bem distintas e que teriam rel(.i.Ção com um projeto de formação com-• 

plementar para a JOCB. Isso se daría a nível de análise da realida 

de em seus vários aspectos, na orientação e metedologia do movimen 

to e na área da igreja. (Mais elementos a partir do projeto inici

al de formação complementar que será apresentado para um conheci-' 

mento dos delegados). Vemos que ainda teremos que dar passos no 

sentido de consolidar essa idéia. 

Quanto a assessoria continental e internacional: 

- com relação a isto a nível internacional a partir do CM/87 1 

se abriu um processo para a eleição de um colaborador para a equi:lf 

pe internacional. Foram indicados muitos nomes mas muitos não pud� 

ram, � se colocaram fechados,inclusive o nosso companheiro Padre

Reginaldo, 1.,por razões de relação com o bispo, pois no momento tem 

pouco tempo ainda na diocese e quatro meses por anos vai a Argenti 

na assumindo o compromisso de apoio ao fortalecimento da JOC,daque 

le país. for i;so via-se impossibilitado de se colocar aberto, 

além de levantar questões quanto ainda a não se sentir preparado. 1 

Contudo h� alguns nomes em considerações e possivelmente teremos ' 

concluído agora este process� 
cional. 

na reunião da equipe interna-• 

- quant9 ao nome do Reginaldo existe tambim uma projeção de

ele ser indicado para o proçesso de eleição a nível continental,' 

que acontecerá durante o ano de 89, para assumir em 90. Em função 

disto nós vemos que temos que assegurar um processo de discussão' 

com ele e também com o bispo no sentido de garantir uma posição• 

favorável. Vemos que isto dev€3rá se dar até dezembro deste ano P§: 

ra que
1

em 89 possamos estar mais tranquilos com uma posição con-'

ereta. 

' 
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ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA: 

A JOC ao longo de sua história sempre se caracterizou por 
rua autonomia, frente a Igreja e outras Instituições, mesmo tendo ' 

uma ligação direta com a Igreja e uma participação junto com outras 

Gt"ganizações no Movimento operário. Para que isso fosse assegurado 

�senvolveu sempre a Educação Financeira dos Militantes e a Organi� 

zação financeira interna como prioridade e necessidade ineepargvel' 

re seu proJeto. Durante as primeiras décadas atê os anoS 60 a JOCB' 
•' 

conseguiu se financiar com os recursos próprios. Tambêm durante os 

anos de dura repressão, quando viveu praticam�nte na clandestinid� 

de, um aspécto forte era a responsabilidade dos militantes na suste� 

tação do movimento. Foi praticamente na década de 70 e no início 

dos anos 80, que o movimento definiu a política financeira que ainda 
hoje desenvolvemos e que se caracteriza pela contribuição dos mili� 

tantes com a organização financeira da JOC como aspêcto fundamental 

!Era assegurar a autonomia. Foi nesse periodo que se definiu a cota 
militante mínima de 2%, o Dia de Salário para a JOCI, o assumir das 
µiblicações, como também a orientação de ser enviado ao Caixa Nac·io 

�ral 10% das atividades próprias das cidades. Foi nesse período, p�e 
1 l 

cisamente a partir de 1978 que se começou a publica� a agenda como' 

um meio financeiro importantíssimo para a JOC. 

Uma característica muito forte que se observa quanto á JOC no 

i:eríodo da repressão, é que tihha um caráter restrito, marcado pela 

realidade, mas muito militante e o aspecto financeiro era trabalha� 

do com muita seí .. iedade por to os. 

Com a"abertura política" e a necessidade da JOC se adequar a ' 
este momento, acontecendo a realização do 39 CNJT como uma das res-,, 

p::>sta e a entrada massiva de Jovens Trabalhadores no período pós- ' 

congresso, se mexeu na estrutura do movimento e também com a organ! 

zação financeira dele. Há que se levar em conta também a difícil si 

tuação financeira dos trabalhadores provocada pelo arrocho salarial 

.nnpulsionado pela política econômica do governo naquele período. 

Desde 1984 com a realização do Encontro Nacional de Tesoureiros 

re fevereiro daquele ano até o Último em maio de 1988, tem se procu

rado insistentemente buscar saídas para a situação financeira que ' .

sempre fica mais difícil. Além dos encontros, Conselhos Nacionais' 

e outras instâncias e a Coordenação Nacional, nos seus comunicados' 

à5 cidades e nas visitas durante todo esse período buscaram superar 
esse impasse, principalmente quanto ao assumir interno da financia
ção do movimento que sempre vem diminuindo em quantidade percentual 
à5 ajuda externa, e isto é um risco para o movimento. Em 1984 já se 
ronstatavam as dívidas das cidades e estas vêm rolando de lá para 

,� 

---------



, 

c:a, com poucas cidades conseguindo se livrar delas e garantir uma

tranquilidade no funcionamento de seus caixas. 

Temos nestes Últimos anos, principal�ente a partir dos CN de 

86 e 87, investido nas equipes de finanças desde as cidades como' 

forma de tornar mais coletiva esta responsabilidade, procurando , 

dar respostas conjuntas e concretas às dificuldades encontradas.' 

D.irante este período viemos aprofundando a discussão frente as di 

ficuldades de as causas desta situação. 

Cbmo dificuldades temos concluído: 

- Beralmente os caixas não são bem organizados, funcionam '

súb a responsabilidade de um militante, que f�ca como tesoureiro, 

e que fica em função de controlar entradas e saídas e cobrar co

tas e publicações. 

- Muitas atividades previstas, falham ou nao dão os resul

tados previstos, por falta de planejamento e também por dificul� 

rade de envolver mais gente com o assumir destas atividades. 

Muitas cidades nao conseguem assumir a cota nacional e o'. 

Dia de Salário dos militantes para a JOCI. 

- Os meios nacionais (agendas, publicações gerais, camisetas

e outros) muitas vezes ficam encalhados nas cidades e alguns até 

m Secretariado, causando muito prejuízo e trazendo sufoco para ' 

a:; cidades posteriormente. 

- Muitas vezes se consegue dinamizar a distribuição dos mei-

·cs e a venda, mas por falta de organização maior e disciplina e'

também por necessidades frente a ação e a coordenação do movimen

iD nas cidades c.caba-se utilizando a parte que cabe ao caixa na

cional, deixando furo no orçamento nacional.

- Os militantes em grande número não conhecem as orientações

rrente as finanças, o porque e pra que existem, não assumindo por

tanto as responsabilidades que lhe cabem. 

- Em relação aos jovens trabalhadores que estão iniciando ,

mo há um investimento, uma prioridade na educação financeira de� 

tes, mostrando muitas vezes um paternalism o por parte dos milita� 

tes, que não contribuem com o seu assumir e também com sua forrna

çao. Com isso se deixa eles fora da responsabilidade de sustentar 

e construir a JOC enquanto uma organização que é deles também. 

Com estas dificuldades vividas nas cidades o que encontramos 

corno consequência a nível nacional, é que as instâncias de dis-' 

russão, encontros, bem corno a sustentação e o funciona�ento do Se 

cretartalào, da Coordenação Nacional, das visitas e dos meios e p� 
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blicações são assumidos em sua quase totalidade pelas ajudas ex:� 

�rnas. Já a algum.: tempo, temos pedido ajuda a Entidades Inter

racionais para completar nosso orçamento, pois as entradas inte� 
ra.s nao tem sido suficientes. Isto como já dissemos, nos Ültimos 
anos vem sendo cada vez mais difícil. Temos no momento um agrava� 

te para esta situação que ê o conflito que a JOC vive e a posição 

cb Vaticano em não considerá-la como Organização Católica, que p� 

de influir nas Entidades que nos ajudam. Para nós fica a insegu-' 

rança, pois sem.estes a1udas nós temos poucas condições de nos 

nanter por algum tempo. 

Como principal dificuldade a nível naciorial, está o nao cum
p:-imento das determinações, das definições tiradas nos CNs para ' 

9= avançar no aumento desta contribuição interna, pois as tentati 

vas e proposta tiradas neste período não deram certo. 

\e.mos analisando como causas destas d{f iculdades: T 0 o .s ..J� 5 'l'lO C!.O'Yl5Vn'! 

- A ideologia do sistema capitalista, que jogaYco"ntra a org�
mzação dos tr�balhadores, impedindo inclusive sua organizaçâo f! 

ranceira, que passa a idéia de que organização financeira e admi

mstração é coisa de "empresârio�urguês" e que nós nao precisa-' 
rros nos organizar e nem nos preocupar com isto . 

- A falha no processo de formação do jovens trabalhadores

desde a iniciação e a falta de informação quanto a orientação ')o' 

assumir financeiro. 

- Não há uma discussã� mais profunda e periódica das finanças
desde as cidades até o nacional, provocando uma falta de conheci
rrento e acompanhamento da situação financeira por todos os milita� 
tes, fitando quase sempre só a nível dos responsáveis por finanças., 
mo havendo portanto um acompanhamento e uma responsabilidade cole 
tiva nas finanças do movimento. 

- Muitas vezes são militantes novos, ainda sem um dominio pr�
fundo da orientação, sem segurança da importância da organização ' 

financeira que assumem as responsabilidades com as finanças das c� 

rn.des, e como posteriormente não h� u m  acompanhamento maior, não ' 

rontribuem de maneira deciciva. 

- Há uma falta de motivação e mesmo empenho em muitos mili-'

�ntes criando assim maiores dificuldades na busca de saidas con-' 

eretas para as dificuldades tjue vivem as cidades e também para a .t 

dinamização da venda e distribuição dos meios a nível nacional . 

.. ',{, 



Q.ie saídas propomos: 

Não basta apenas saídas ernergenciais, para tentar solucionar 

cs problemas que se apresentam, mas também trabalhar uma projeção' 

e ver saídas que vão possibilitar mais à frente termos urna situa-' 

ção que nos dê mais tranquilidade de desenvolver nossa tarefa en-' 

q.ianto organização de Jovens Trabalhad�res. Para isso, ternso que 
-

trabalhar em diversos níveis. 

A nível de �orrnação devernso priorizar os jovens trabalhado

res que est�e iniciando e os militantes na base, frente a necess! 

d3.de de organização diante da situação que va�os vivendo, enquanto 

crganização de jovens trabalhadores e também enquanto classe. Com' 

relação ao movimento, devemos trabalhar o aspecto do assumir pessoal 

e coletivo de cada militante e jovem TRABALHADOR que inicia no mo

vi.mente como fator fundamental na sustentação financeira do movimen 

to.� importante mostrar o significado da organização financeira na • 

rustenta�ão, no funcionamento da JOC Brasileira em todos os n!veis 

corno também relacionar isso com o dever de cada jovem que assume a 

JJC, sustentá-la, para que ela seja de fato sua. Não se pode dei�' 

:rar o Jovem Trabalhador assumir a JOC sem entenderftambém 9 que im-

plica esse assumir também no aspécto financeiro. � importante que 

crientações como cota militante, dia de salário, pagamento dos mei 

t 

-

• 

os e publicações não sejam "coisas estranhas" para quem assume o ' . ' 

rrovimento. 

N:l oeganizaçao é fundamental que nas cidades, estados e ou 1 

regiões, existam as equipes de finanças, que permitam o assumir e 

o acompanhamento coletivo das finanças. Estas equipes devem ter o

fS.pel claro de administrar as finanças, ser a responsável em asse�

girar meios que assegurem o financiamento da ação da JOC. Na parte

rrais prática devem trabalhar um orçamento que responda às necessi

cades reais da ação do movimento na cidade e os compromissos com o

rrovimento Nacional e Internacional. Outra coisa importante é a pa�

tií deste orçamento e também dos objetivos da JOC na cidade, tra-'

çar um plano de como serão garantidos, assegurando a realização das

atividades e o funcionamento e dinamização dos meios nacionais pa

ra que temham retorno financeiro e seja assegurada a sua continui

d3.de.

A nível nacional é necessário qµe a equipe de finanças também 

r:ossibilite o assumir e o acompanhamento coletivo, por parte da 
coordenação nacional, para que se possa garantir o funcionamento do 

rrovimento, suas atividades a nível nacional e possa acompanhar com 

plenas condições o movimento nas regiões. f importante que a equipe 

racional de finanças informe constantementtja situação do caixa pa� 

• 
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ã todos militantes, para que assim eles vão sent�ndo o desenvolvi 

rrento do movimento também neste aspecto. 

Outro aspécto importante é quanto ao funci�name��-�. :Tuá-& CQ 
9tas responsabilidades nas finanças do movimento. � preciso que as 

cLdades e regiões financiem suas atividades, suas estruturas e que 

assumam os compromissos comrn o càixa nacional. :t: preciso trabalhar 

o orçamento em cima de coisa concreta, ou seja, das necessidades '
reais do movimento nas cidades, e aSentradas devem ser definidas '

µ-a quem devem ser e não se deve desviar esta orientação de forma'
renhuma, senao fura tudo.� preciso assegurar que os meios e ativi
dl.des dêem lucro real, e para isso é preciso planejar com muito
aiidado Outra coisa é quanto a parte que cabe ao nacional devem '
rer enviadas logo ao Caixa nacional, dentro das orientações deter\

minadas.

As cidades devem desenvolver meios espec�ficos e de caráter ' 
i;ermanente pnra que não fiquem apenas na dependência dos meios na� 

1 clonais, e de forma que possam com mais tranquilidade assegurar seu 
próprio financiamento. 

Q.iantos aós füeios nacionais, alªm do envio do valor ao caixa 
racional conforme orientação éÍ}Ue sempre segue junto a cada um, pro 

. r 

mraremos reajustá�los periodicamente para que não percam o valor' 

real. 

O caixa nacional deve prioritariamente atender às necessidades 
éb secretariado, das instâmcias a nível nacional e da coordenação ' 
racional. Deve ter condições de sustentar as liberações nacionais e 
a:s regiões, bem como de algumas atividades de formação nas regiões. 

Com relação à divida das cidades com o Caixa Nacional estamos'
negociando o total cidade por cidade, vendo o que é possível'
cada uma assumir e trabalhando prazos e condições de saldá�las. A
proposta atual é saldar uma parte agora em julho e a outra até de
zernbro deste ano. A orientação que propomos ê: as cidades e regiões

que já negociaram permane c e  o acordeã!JD feito e as que ainda nao o '

fizeram podemos retomar os prazos mas permanece a orientação de sal
dar em duas vezes. O objetivo deste esforço e negociação é para que
o mais rápido que pudermos as cidades e regiões estejam '
liberadas destes encar�os que significarn .. essas dividas para um fun

___. tranquilo dos movimentos das cidades e de fato contribua 
na� concretização dos objetivos da ação do movimento nas 

Um fator necessârio para isso é a disciplina mais rigida ' 
1 nas decisões tornadas, para resolvermos este problema. 
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BAYER 
RASGA A FANTASIA 

Foram 14 dias de greve pacífica e ordeira 

com muita repressão e prisões de- sindicalistas 

O gigante tremeu nas bases. A Ba
yer, a multinacional alemã que tem em 
Belford Roxo o seu maior complexo in
dustrial da América Latina, engoliu se
co e viu cerca de 5 mil trabalhadores 
cruzarem os braços por melhores salá
rios. As vinte fábricas da empresa em 

. Belford Roxo, que ocuJ'.)am uma área 
de 1 milhão e 500 mil m2

, ficaram para
lisadas durante quinze dias. Foi uma 
greve histórica, a primeira em 25 anos. 

A greve reduziu a pó a falsa e hipó
crita democracia que os patrões insis
tem em dizer que existe na Bayer. Ao 
mesmo tempo que chama os trabalha
dores. de colaboradores e diz que todos 
fazem parte de uma grande família, a 
Bayer chama a polícia, com batalhões 
de choque e cães, para reprimir o legí
timo direito de greve. Centenas de po
liciais armados até os dentes estiveram 
presentes na porta da empresa em to
dos os dias da greve. Houve a presen
ça até mesmo da polícia rodoviária, o 
que deixa transparecer o grande afina
mento que existe entre a cúpula da 
Bayer e a da polícia. 

Com a intenção de intimidar ainda 

mais os trabalhadores, a Bayer durante 
a greve utilizou câmaras de vídeo para 
filmar o rosto dos grevistas. Os dirigen
tes da Bayer assimilaram com grande 
competência as técnicas de outro 
alemão famoso: Adolf Hitler. Sete dire
tora$ do Sindicato dos Químicos de 
Nova Iguaçu foram presos e levados à 
Polícia Federal no Rio. Após a greve, 
35 trabalhadores com vários anos de 
casa receberam a carta de demissão 
da "mamãe" Bayer. 

A greve da Bayer serviu também pa
ra provar que o interesse de qualquer 
patrão, seja alemão, inglês, japonês, 
brasileiro etc. é apenas um: lucrar mui
to à custa da exploração dos trabalha
dores. A Bayer tenta esconder a explo
ração que exerce sobre os trabalhado
res atrás de uma política demagógica, 
corr. festas, discursos bonitos e outras 
embromações. Na hora do vamos ver, 
contudo, cai a pele do cordeirinho e 
aparece a face do lobo faminto e trai
çoeiro. 

A população de Belford Roxo apoiou 
a greve, como provou a passeata que 
percorreu as ruas centrais da cidade. 

Diversas categorias e entidades, como 
bancários, previdenciários, metroviários, 
Comissão de Justiça e Paz, CUT, par
tidos políticos de esquerda, CEPAVI 
etc. prestaram sua solidariedade. 

Fomos nós, com nossa competência 
técnica e trabalho, que mantivemos in
tactos os equipamentos das fábricas 
durante os 15 dias de greve. Isto prova 
que um dia nós teremos condições de 
controlar a fábrica sozinhos, sem a ne
cr,ssidade da presença do patrão, que 
só serve para se apropriar das riquezas 
que a gente produz. Que esta expe
riência de força, união e dignidade sirva 
de estímulo para que nossa luta conti
nue até a conquista de todas reivindi
cações necessárias a uma vida digna. 

No fechamento desta edição, rece
belnos a notícia de que a empresa � 
mitiu todos diretores do Sindicato que 
trabalham na Bayer. Eis aí mais uma 
atitude nazista de uma empresa que 
tenta esoonder seu autoritarismo atrás 
de uma política demagógica. 



DEMAGOGIA DA BAYER 

COLOCA 35 TRABALHADORES NA RUA 

Os 35 demitidos após a greve prova
ram o sabor amargo da falsidade e das 
mentiras da Bayer. Grande parte dos 
demitidos tinha mais de 5 anos de ca
sa. Alguns deles eram operadores, 
mestres e contramestres - cargos que 
exigem muita capacitação técnica e 
experiência. Ao demitir esses trabalha
dores, a Bayer aumenta o perigo de 
ocorrência de acidentes, pois levará um 
bom tempo para formar profissionais à 
altura dos demitidos. 

As demissões tiveram um caráter de 
punição a trabalhadores que ergueram 
a cabeça para melhorar de vida. Foi 
uma atitude tipicamente nazista da Ba
yer, que tirou sua máscara de protetora 
de trabalhadores e jogou pais e mães 
de família na rua da amargura. 

Não serão essas demissões e outras 
formas de repressão que irão nos inti
midar. Nossa luta não pára. Vamos 
exigir a reintegração dos demitidos. 
Não podemos permitir que a Bayer tra
te trabalhadores como objetos des
cartáveis. 

Nossa luta é justa e continuará a 
avançar mesmo com toda repressão 
da empresa. Vivemos um momento de 
arrocho salarial nunca antes visto na 
história do país. Se fazemos greve é 

porque não dá para aguentar essa si
tuação. Nosso estômago e dos nossos 
filhos falam mais alto do que o clima 
de terror que a Bayer tenta instaurar na 

fábrica. Vamos em frente, companhei
ros. Nossa união e dignidade são fun
damentais para reorganizarmos nossas 
forças e vencermos o patrão. 

Trabalhadores da Bayer se organizam para exigir a libertação dos dirigentes sindicais 

# # 

DIARIO DE UMA GREVE HISTORICA 

25/05 - assembléia dos trabalhado
res decide solicitar da empresa uma 
posição sobre os 88,51% de perdas sa
lariais. 

29/05 - Empresa recebe ofício do 
Sindicato que solicita uma definição 
até 6 de junho. 

06/06 - Através de comunicado in
terno, a empresa informa que conce
derá um reajuste de 25%. O gerente de 
RH, Cavalcanti, convoca reunião com o 
pessoal do MDI. Os trabalhadores da 
Anilina/NB exigem participar. Na reu
nião, Cavalcanti diz o seguinte: " Os 
25%. que a empresa oferece a v9cês 
significa 25% a menos de fome". As 7 
da noite, com presença maciça de tra
balhadores, decide-se deflagrar a greve 
a partir da meia-noite. 

07/06 - Greve transcorre de forma 
pacífica, com a adesão dos trabalhado
res das empreiteiras e metalúrgicos. 
São feitas, sem incidentes, a troca de 
turnos. 

09/06 - Abertura de negociações. A 
empresa se mantém intransigente e 
não reconhece as perdas salariais dos 
trabalhadores. 

11/06 - Chega da Holanda Hans 
Mool, diretor de segurança da empresa. 

12/06 - Aumenta o efetivo policial. 
Chega a força de choque com cinco 
batalhões. Ocorre o primeiro conflito. 

Hans Mool manda o tenente Mendes, 
da PM, garantir a entrada de carretas. 
Os trabalhadores resistem - fazem uma 
barreira humana. A polícia recua e as 
carretas não entram. 

14/06 - O efetivo policial continua a 
aumentar. Os trabalhadores recebem 
carta da empresa em que com belas 
palavras são coagidos a voltar ao tra
balho. Os trabalhadores decidem em 
assembléia não fazer a troca de turnos. 

16/06 - Novo conflito. A empresa 
mantém os ônibus por 40 minutos no 
posto da Dutra que dá acesso à Bayer. 
O efetivo policial cresce mais ainda. 
Cavalcanti, T alavera e outros testas
de-ferro impedem que os motoristas 
abram as portas dos ônibus que che
gam à porta da fábrica. Violando acor
do feito com o Sindicato, a empresa 
impede o acesso dos diretores de nos
sa entidade à fábrica e tenta fazer os 
(>nibus entrarem de qualquer maneira. 
As 18 horas, a assembléia mantém a 
decisão de não trocar os turnos. O ofi
cial de justiça notifica o presidente do 
Sindicato a respeito da liminar que 
obriga a troca de turnos. 

17/06 - 0:30 minutos - Diante da re
cusa de fazer a troca de turnos, Hans 
Mool ordena que o tenente Mendes 
prenda Djalma Araújo, Aércio de Olivei
ra e Ronaldo Pereira - diretores do Sin-

dicato. 6h30 minutos - O tenente Men
des exige a troca de.turnos a dois dire
tores do Sindicato: Edson Luiz e Rud
nei. Os trabalhadores decidem fazer a 
troca se os presos forem soltos. Quan
do os diretores vão informar a decisão 
g Mool, ele manda o tenente prender 
Edson, Rudnei, Antônio e também 
Homero de Souza, representante da 
CUT. 21 horas - Sob fiança, são libera
dos 3 diretores (Edson, Rudnei, Antônio 
e o representante da CUT). Djalma, 
Aércio e Ronaldo continuam presos. 

19/06 - Com a proteção de centenas 
de policiais armados de escopetas e de 
metralhadoras, entram as carretas es
tacionadas durante 12 dias na porta da 
empresa. Ameaçados de perder o em
prego, sob forte coação, entram para 
trabalhar os companheiros das emprei
teiras. 

20/06 - Graças à intervenção dos 
advogados que apóiam o Sindicato, 
são libertados os diretores que perma
neciam pre?os na Polícia Federal. 

21/06 - As 7 da manhã, os trabalha
dores decidem encerrar a greve. De 
mãos dadas, cantando, os trabalhado
res entram de cabeça erguida, prome
tendo novd luia para setembro. 

22/06 - Ocorrem 35 demissões e a 
greve é julgada ilegal. 
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Estimados amigos : 

, ,. 

. �Jeunesse Ouvriêre Chrétienne lnternationale 

lnternational Young Christian Workers 

Juventud Obrera Cristiana Internacional 

SECFlETARIAT INTERNATIONAL - INTERNATIONAL SECRET�·RIAT - SECRETA�IADO INTERNACIONAL 

Bruselas, el 31 de marzo de 1988 

Aquí tlenen la última comunlcaciÓn referente a la próxima Semana Internacio
nal. Tal como lo indic,abamos en nuestra carta de 4 de diclembre de 1987, los 
paises en los que hacemos hincapié en esta campana son: Sudáfrlca, Haltí, 
Chile y Corea dei Sur. 

Con esta comunicaclÓn queremos darias algunos elementos que les ayudarán a 
conseguir los objetivos de la' Semana Internacional. Dichos elementos son: 

- denunciar la sltuacl6n de los jj.tt. mediante la creaci6n de plataformas comu-
nas en nuestro país y en otros países.

- presentar la JOC, reforzar su organizaclón y contrib:Jlr a su lmágen pública

- profundizar la realldad de lnterdependencla entre los jj.tt. a nivel Internacional.
- apoyar el desarrollo de experiencias de acción militante

De forma más especifica 

- expresar nuestra solldaridad con las JOC que están sometidas a condiciones
de represión.

- difundir nuestro Plan de Acción Internacional.

Adjunto a la comunicación van: 
1. - _Un dossier de cada país con hechos fundamentales y las demandas precisas

de solldarldad (aslmlsmo, hay que tener en cuenta los documentos sobre 
la acción de solldarldad que ya han recibldo sobre Haltí y Corea dei Sur). 

,,,; 

2. - Artfculos de prensa que lnforman sobre determinados aspectos de la realldad.

Con esta no pretendemos facllltarles todos los elementos de la realldad, sino darles 
una bases que les ayudarán a seguir Investigando y a completar dichas lnformacio
nes en base a datos que puedan obtener en su proplo país. 

. .. /... 

----------- ------------

RUE PLANTIN 11 - 1070 BRU)<ELLES - TELEPHONE 02/521.69.83 - C.0.8. 799-5501594-47 
ADRESSE TELEGRAPHIQUE: JOCINT BRUXELLES 



2. 

SUGERENCIAS sobre lo que pueden hacer durante la SEMANA INTERNACIONAL 

1.- A nlvel general : 

A. Una de las preocupaclones princlpales y más comunas de cada país es
dar a conocer la realidad vivida y denunciar las injusticlas.

Para ello, podrían:

a) Buscar la mayor cantidad de lnformación poslble sobre la realidad,
en particular la de los jóvenes trabajadores

b) organizar actlvidades de lnformación con objeto de proporcionar ln
formaclones sobre la realidad y realizar una acclón concreta para
denunciar las injustlclas vividas.

c) en este proceso, se puede recurrir a personas u organizaclones de
solldaridad que facllltarían algunos elementos:

Por ejemplo: - refugiados políticos de los mencionados países
- organizaclones que ya actúan a nlvel de solldarldad

con esos paf ses
organizaclones sindlcales que tlenen relaciones con
determinados sectores dei movimlento obrero de algu
no de esos países.
etc. 

B. Los militantes podrfan enviar cartas de solldarldad a los movlmlentos
naclonales que plden solldarldad.

2.- A nlvel de cada país 

A. Sudáfrica

- Enviar cartas de protesta ai Presidente Botha, a las Embajadas de Sudá
frlca, ai Ministro de Interior, ai Ministro de Asuntos Exteriores, Pik Botha,
a Chris Heunls, a las autoridades locales de Brits (véase propue�ta
de texto a continuaclón).
Dlchas cartas deben llamar el goblerno y los patronos a dejar de fomen
tar las expulsiones.

Direcclones 

Mlnlster J.C. HEUNIS 
(Constitutlonal Development) 
Prlvate Bag X645 
Union Building 
Pretoria 
South Africa 

Pro�uesta de texto a enviar 
en inglês : 

"Stop Remova! of Brits People" 

(Pedimos que se ponga fin a las 
expulsiones de los habitantes de 
Brits) 



,/ 
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3. 

President P.W. BOTHA 
Unlon Building 

"Release Brits Actior, Committee" 
"Stop Brits Removais'' 

Private Bag X83 
Pretoria 
South Africa 

Brlts Authorltles 

(Pedimos la liberacié,n dei Comité 
de acción de Brits f que se ponga 

fin a las expulsi0nef, de Brits) 

"Stop Brits Ren :ovs ls11 

Brita Local Administrator 
Pretoria (Pedimos que s, 1 pcnga fin a las 

expulslones de 3rlts) South Africa 

Minlster of Forelgn A ffal rs 
Mr. Plk Botha 

"Rlght to shel ,er and free associa
tion Is a uniVf rsal right" 

Union Bulldlng 
Prlvate Bag X83 
Pretoria 
South Africa 

"Stop the B ri' s Removais" 
(EI derecho e I vivienda y la llbertad 
de asociaclón sor, derechos universales -
Pedimos que se r,onga fin a las expul
siones de Br'ts) 

- Enviar mensajes de solidaridad a los habitantes de B Hs a la siguiente
dirección :

Brits Y.C.W. 
P.O. BOX 65 
0250 Brits 
South Africa 

Enviar mensajes de solidaridad referentes a la campane de la JOC por las 
40 horas de trabajo semanales, a la dirección slguiente: 

NA TIONAL YCW 
P.O. BOX 47160 
Greyville 
4023 SOUTH AFRICA 

,Enviar cartas a la Embajada de Sudafrlca en su pais 
Texto propuesto: 1

1We are appalled at the Authorities' attempts to remove 
and destroy a whole Communlty to comply wlth an 
apartheld pollcy - the Groups Arei.s Act - which limlts 
the rlght of freedome of movemer, t of people. 
We demand a stop to the Brits Removais. Relesse the 
Brits Action Commlttee ! 11 

(Estamos consternados por los intrntos de las autoridades 
de expulsar y destruir toda una Comunidad para satlgfacer 

una polÍtica de apartheid - Ley re ierente a las zonas reser
vadas a los grupos - que limita d derecho de llbertad de 
movlmlento de las personas. ExifJimos que se ponga fln a 
las expulsiones de Brits. Pedimos la liberaci6n dei Comité 
de Acción de Brits) 



Pedimos a los militantes de la JOC que den a conocer en sus publicaciones la 
campana realin:da 9or la JOC, que publiquen información sobre la sltuación de 
Brits en sus boletines, reuniones, etc. 

Pedimos que lnformon sobre la situación de en las celebraciones de 
la Semana lnterriacional. 
Les rogamos lgunln-•ta nte referlrse a la comunicación relativa e la soHdarldad 
con Sudáfríca, envkc'a el 12 de novlembre de 1986. 

B. COREA DEL SUF

Acclon concreta 

1) Sabemos que Ia acclón referente a Corea dei Sur sigue avanzendo eunque
debemos lnt E'nsif i car nuestro esfuerzo.

4. 

Nos referimn a la carta enviada por el Secretariado Internacional (8/2/88)
y el Secreta ri ado de Asla/Paclfico (ASPAC- Movlmientos asiáticos) y les 
pedimos que intensifiquen sus esfuerzos de cara e la acción en PILOT. 

2) Pare ello, es preciso realizar campanas de informaci6n sobre la realidad de
Core a dei Sur.

En particular, �:e tratada de seguir denunciando la reelldad que se vive en
dicho país. 

3) Un tema posibi e para la campana de informaclón podrf a ligarse a la celebra
clón de los Juegos Olímpicos en septiembre de 1988. Es una oportunldad que
tenemos para hacer la relación entre acciones referentes a ocio y deportes
y la realldad d':! los jóvenes trabajadores.

Aslmlsmo, les pecli n10s que se refieran a la comunlcaclón enviada sobre Corea 
dei Sur acerca de la�; condiciones en la empresa PILOT (fecha de 8/2/88) 

C. HAITI

Les proponemos enviar la sigulente petlclÓn a la JOC de Haiti cuya direcclón es: 

JOC 
R ue Courte, 1 
Port-au-Prlnce 
Haiti 

, 
PE T I C I ON 

\ 

Los firmantes de esta peticlÓn declaran solemnemente, ente todos los ciudadanos, 
las organizaclones internaclonales, los gobiernos y los pueblos dei mundo, que: 



• 
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CONSIDERAMOS NULAS Y SIN VALOR LAS ELECCIONES DEL H DE ENERO 
DE 1988, PORQUE: 

1.- En su misma concepción, estas elecciones constituyen una vlolación de la 
Constituci6n de Haití de 1987; 

2.- Estas elecciones se han !levado a cabo a contra la voluntad dei pueblo 
haitiano y sin la participaci6n de una mayoría aplastante dei electorado 

3.- Se han caracterizado por manipulaciones, maniobras y procedimientos desho
nestos de todo tipo. 

EXIGIMOS EL RESPETO ABSOLUTO DE LAS PRESCRIPCIONES DE LA CONS
TITUCION DE 1987 

En particular : 

1.- El derecho dei pueblo haitiano de elegir por sí mismo a sus dirigentes 
2.- La abolici6n de las detenclones ilegales, las brutalidades de la polida, las 

maniobras de intimidación y demás actos que atentan contra los derechos 
fundamentales de la persona humana. 

D. CHILE

Les proponemos enviar cartas de apoyo a la JOC de Chile, cuya dirección es: 

Observación 

JOC 
Casilla 2435 
Santiago 
CHILE 

EI problema de los derechos humanos es un aspecto global que concierne a todos 
los países. Este ano celebramos el 40 Aniversario de la Declaraclón Universal de 
los Derechos Humanos. Todos estos países sufren una situeclón espantosa desdi3 el 
punto de viste de los derechos humanos. Se podrfan relacionar las denuncias con 
este aspecto. 

Como es imprescindible evaluar todas las acciones que se realizan en el Movimiento, 
nos gustarfa reclbir su evaluación de la Semana Internacional durante el mes de 
mayo : 

1. Preparaclón de la Semana
2. Lo que ha tenido lugar durante la Semana
3. La partlclpación (de los militantes, los j6venes en iniclaclon y en contacto, la

poblaclón en general, etc.)
4. Hemos alcanzado nuestros objetivos ?
5. Nos ayudaron los medios ?
6. Sugerenclas para el futuro, etc.

Seria conveniente hacer siempre hincapié en la dlficultades, los avances y las perspec
tivas. 

Blen, estimados amigos, con esto les 

Juntos en Solldaridad Internacional, 

deseamos una buena Semana Internacional. 

,ff6_LL(Ji J/4. Húr, ,�
Jean-Paul SAINT-GERMAIN 

Para ei Secretariado Internacional 
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P1'QC ESSO 11 E [ 1 E I ÇÃO 

PuSIÇÃO no ESTAOO - MINAS GERAIS 

i'. E NA.

l 11i 1· Íd lllll'l1tl'

NA REAl I l'Al'L l'1.'�1r1.'L 1 /\ 1 Sl'"I VI 1, 1 S 11 M/\1 r1, 1 AI I' 1 /\ 

l,:,; l1E MAl,(l1 NllM 1' 1 /\ LM 1.�IIL l'i\ l,1\ Nl)S Mlll lltl·aS, 

P 1, 1 N C I P A l MENTE AS M li I H E" [ S I' 1 \.� 11 L 1 /\ 1 /\ C O 1, A-C O 1, /\ -

l I N A , UM íl I A 1) E í' 1:: O F li N 11 A I\ t F 1 1 X Â O L C l) N V I C Ç ÃO N /\

A(ÀO "EVOlllCIO NÁl,1/\ PL'11S L l'l,ll'ISl) su;1111, /\l'l"M/\N

11 O ESSA V E R D A íl E . 

' 't 

Todo pr'Ol' <'SSO rnc1 r s orgcH1 i Z<Hlo d<' v< · r · 

conh<'cer e intervir na r<'a I i dad<' de for'111a mais l'lH1ct'l'.tc1 stll'�J<' d<'ll 

tr·o da JOC, porqul' dntl'S o pd�)() cr·c1 s11 11111-r'o, l' (tll l' o ,it1l�1<1 111t1if<1 

gostoso. Auto dctcrminaçao nao faltavc-1. Estudl·i dependcnf- < , d<1 l',rrni 

1 ia ate os 18 anos <' meu primei r·o l'lllfJt' <'qo SL' deu corno dorrll'st i c<1 <' 

como forma de banca r' a esco Ia. A JOC stwgc corno a scgundt1 i J1dq l< 'J1 

d t'ncia; a POl ÍTICA . Os novos cnl\cl'itns <luvidos l' s< �ntido--; . it11tfo--; .i 

Tonin1"1, Graça, Ze� 
I 

Vicl'ntc, 

num momcnt ( ) d(' qu l't'l't' mud <H' ,al\l1'1's, c11J1sf-1'11Í1' t1111c1 vidt1 dil'<'l'<'ll1<·. 

A J O C p d s s -1 , d �, 111' 111111111, 11 t -11 s d 1, ! w .i 1\ li 1, s 111 11 , 1-i 11 1,: " s < 1<-, q t, .i d, · 1 i �. , 11 u , 1 , ,, 

pi'OJl'Ç<H'S 1' 1'11 1'ntr'cÍ IH'Std 1,11d.i d1' 1·IH'1 11, 1111' d1,s.il·i,11·-i111 .i 1l1·c,1·11 

\ 111 \ l'f' aç,-111 1'0111 dS d 1,111 1'SI i 1·-is ,, <'Ili :,-;(1 .1 .1 d S'-;11111 1 d d l' lllll'1l<·11<1 1,:.r11 .!,· 

cidade. Na 1·atc901'Ía dl'sdi'i.Jn111s <1l�p1111dc, ,iov1·11s d dÇdll 1 ·1H11T<·l.i, .i 

ndl i sl' dd 1','dlidd,i 1' d.i JJ.11., ,l.1 1·-it1·\1111·it1, .ir .I" fltr i.r .r 1d,·1.r 

da SI JT <' do 4º A NJT. Mais t L1 1'l1<' d1-�)dl'd11111s 1·11111 t1111<1 "i f-11.11,-,11, d.r 1 11·,, 

p1·1c1 categnr·ia dl' intt'nsa 1'ot c1t1,id<11.i1' ,, do �ll'IIP<l <k 7, 1·1"--.t.r 1·11 

nd JOC, outr'as casar·am, 1111 vn I t,11·c1m p.i1·.i () i ,it-1-1· i Ili', 1ll1 c,1· 1 1< ·1·1I,· 

r'dlll 11a d i 11�m i l·a dl•:c-td ::-111· i l'ddd1'. Nl'sf-1' fH'I'; <l<lll ,l d 1,--;f .i, <1 1111,c, , l .111d1, 

pus�o::- na 01'9an 1zaçdo do 4º CNJT, (' i 11v1'sti1110� 1H1 huÍl'l'll, 1·1111111 11111 

espaço d<· r' t'd I i zaçao dn l·on�rt'::-su 1' qu,, pos� ih i I i tc1s�1'111 . i  1ll1f 1·t1c, -

.1ov 1 '11� d cnnsc l l�nc r a  d(! ::-uc-1 1'1'dl idc1d1• ,, i 11f-1,1'vÍ��1'111 ,1 1 ,l . i , 11111 1111·1 1, 

(JU(' contr·ibuiu bastd11tl' rni d �)('Sqll l'-id l\d1·i1111c1I, () dl'dlllp dlrll'lii ll l1(' 

carnaval l' um bom 1·el al·in11 L11111·11tll, 1111d,· . l 11v('l1S l 'oi d1-sf-.ic.i11tl<1 1· ,1c,-

�umindo n 1111'io <' c1 . J OC. 



• 

.. 

'!-· 

1 1...,. L)� 

1•:--d1• fH'l'l11do ,.Íljll<'Í d llld llll' 11dl'f1· d1· 

meu t('rnpo 1•111 funçc1n d c-1 01�sian I Zd <l<' do cll11qr<•:.;:.;o, 1�1•p1�c•c;1·11 t .i11d11 ll <· 

tlh1 () 11.d CIHl l'd<'lldÇdO lldl' i 1)1\u I do ('()11�11'("·,'-.(l llld'-i 111· l !H' i Zdl\dll d l 1111 11•, . J ll 

, < • 11 :.; • l 1111ll, 1 · 11 r 1 t i 11 li i d d d 1 • , o r · � 1 d 11 1 = <1 111,, 11 " · . 1 , " 1 · , · q II r 1" --.; d, · 111 1 I I f .i 1 , 1 , · 

..... ' . l. 11111 ( ..... f' .i ,: l 1 l 1 1 f( • l 1 11 l • 1 ' ( (l li 

t1·ih1J1 1· 11d t'n1·111a,;<111 do:.; 111ilit<111f1•-.; 1·,·,1- .. 1 11ll,1 1• p 1·0.i1·f.i11du •,11,1-... 

-1ç11t·-.;. Md,-; -i ,j i a11t 1· c11111 d l't'd 1 1 -.;-1,:-1 ,, ll.i � I .11 d1· SK lll'\1"" 1 ::,111,n·. ,1111 

hem n:-; 1'11co11t1'!l :.; d1• .l !lv1•11:.; l 1·-1h-1 I li.1dP1·,·-... 11<1 11-1,.;1·, 111.r 1 .... q11,· 11.111 , 1111 

cidadC', 1·0111 d:-; .1 :-; • 1 :-; • 

Jld I' d 

ANÁl I SE e cncam i nhamcnto:-; �)1' I' d 1 ,.; . 

No -.;('llll'�-d-1·1· (' ll 1 1· 1 (1 

"9 d1's,1f i amo:-; d I SJllrl:c- m 1 1 i tantcc; d '-'-lll11, 1·,•111 dt,:01•:-; -111.i I i :-;,1tl.ic; 1",t 1·,d ,. 

�J l l'd:c-; 11d 1'qu 1�w ,,:.; ,J1•:.;-1t'io:-; f'lll·.1 111: MI 1/\1111,Cll'OS, R/\NC/\1,l�l), l'llMI 1, 

C'IO E AMPl !ADO ESTAl1 UAl. 

H () _i 1, t 1 • 111,," d i "e 11 t i d o 11" , ·, 111 1 1" · , · 11" 

1·011ju11tn d11 nH1vimc11t1l 1':.;:.;-1:.; 111·i1•11t.ii.;1it·---,, 1c;f11 q111· .rt1· d�J\ll'd 11.111 u 

1'd111 i rnpl a11t,h1,1:-; na µ 1·atic<1 11u111c1 p1·1·c;�1t·ct l\d d,· , 1111pl i,11·111llc; 1111c;...,1> 1 1>11 

q1J1' l t·v1· 1·111 1·1>111" .i 1·1·.r 1 

dad,·. 

'--l'I' 

r11 d 1 :-; d p 1' O j' 1 l 1\ J d d d , C O 11 f I' () 11 t d 1\ d O 11 () :-; :-; l1 :-; , 111. j 1' f· j \ ll e; <' e; f"' l. 1 j" ; l l > ', t' t I t' 1' d 

:-; , \ Í S t () q li l' j a t l' 111 O:-; li 111 q li ,J d I' O d<' J :-; . j '-i • <' li V\ 1 j V j d l 1 '-i • 

('Ili ("()Ili\\ \ (. 1 ( 1 

tc.rn1b:,m a 1H'C1':-.:-. i dadt• d1• pl' 1 nr I za 1· d 1•q11 1 p1· 11.i 1'.r:-;1· 1·111 q11t· 1·-...t .iv.i 1111 

mo p<'r':-.pC'ctrva de avançar�mos na cn 11s1·1 ,·1·1H·1.i d1· 

S t' d l.' li d l' f t )f' 111 d I j 111 j t a d d d C V j d () d :.; 1' ' 1 � 1' ' 1 l l. 1 d ,.; 1 ' 

dn amp I i <ldn cnm n cn 11•t i vo. 

(' 1 <1:-;:.;1•. 1 '-.'-i() 

Ocpo i:.; d,· 11 111 <11111 1• 111v I o 1·u111ll .i111p I i """ 

nu :-.t'Jª 1111 meio d n  desafi l1, 11<111 \!lll ,li=,·1· q111· -.;11 .r�Jlll'd 1· l1 111· ,·-...f,,;1 

!TI(' 

'-,.)O tna 1:.; aprofundada d C t I' d b a i h a I' ll llllld li i 11w11:-;<10 md 1 0 1� 

11 111.1 VI 



F Is. O(j 

m1 como minha a a ç a o d a e i d a d l' J.) o I' i 11 t l' I' \ 1 1. d l' 1 dT () d l' 1 �1 • N (. c;f (. .... l. ll 

. . 

tido nnssa 111a 1 1,1' dSJ.)l l'dçao t 1•111 sido c\1111 llh.11·f ivn d1· dr I ll�J I 1· .1.1. 1 1 

a i ntervcnçao 111·9an i zada no 1110, i 111e1 1to n�H'1'<11· i o, -;1•111 st· �H·r·d1'I' d1· 

, i sta nossos objetivos cnqua11to 111'�<111 i z<1,-,-,n 1•sµ1·1 · I f' i cd üd .1.1. 11 

l1a [ n�st1' ann 1'stamn:-- t1·aha I h<111d11 1'S'-'l' ,l1•c;,11 1 1 1 1·11111 todo qu.id1·11 dn 

1110\I I nw,1to husc.indo sem l'CC I dl'l'dl' d i 111p111·r dlll I d dd FOlxMAÇÃO COMl11 1 

,1ENTAI\ E d<'sd1' d 11f,1 ,I dn'-' 111ilif.111f1·c; 1·n111 d'-' !-·;<'c.;c;n1· 1.i l''-

1'd ndo. 

11 l l 111 l' , li i Pl'I' .._ 1 1 1' fl I' 1' S d o niv1·I Jldl' f 1 

(' 1 p d ç a o ' num d (. o n j u n tu I' d d i r i (' I 1 1 m d p d I' d t ()d\) Ili (l V i e fll n t () n d(' i () 11 d 1 ' () 1 l 

i 1 1  ; (' i o d(' 9 l 
, 

llld lS 

q u 1, a s s um I r a o em j unho d e 9 1 . Ma s o J.) I' o e l' s s 11 (':--tu e o n t i 1 1  u ando < · t o -

dos podem parti 1· i par sem medo .•.. 

pdi' (' llll� 1 O difici 

E o I h 1, 111 q u 1, 1 , " t 1 , 11 1, �J o 1 · 1 o I l <, 11 , 1 1 , 1 i 1 · i 

" n () V() S II t l' fll p ( l S , 

H:i 11n 1111,, i111,·11f11 11<11·i1111<1I 11111<1 dil.i1·11I-

tarnh1'm c:--tL'S monH'ntos; 1' po1' outl'\l 1-idn 111·-.;f 1' µ1·nc1'sso, houv1· 11111 d 

ma 101' indicaçan d1� compa11hci1·os p�H'd <1ssu111 1 1· 1·sh' dl'sdf'io, 11111-;f 1·1111-

do 1�ma matu1' i ddd<', surp1'1'Sd e cnmp1·0111 1 sso. 

li d () 

111<1...; ap1'1'S 1'nta1·111 11c.; pa1' <1 o 11H,v i 1111'11t.11 11.i1· i 111 1.i 1 .i ,·,·.i I i d<1d1· 1·111 11 111· 

Aqui 1·111 R1' 111 l!n,· i zn11h' no ri 1h11 d<1 d,· 

cada de 70 e 1 n 1c 10 de ... l� n 111ovi1111•11t11 t i11'1.i 11111<1 i11s1·1·ç-10 11111 if P 111.11-

0 r no i n t <' r i o,, d o Mo v i me n to O p 1' r ar I o , < 11 · �l d 11 1 ;: d,, d o o T r i � 11 �I u I o , · 1, 

1·'onjunto da luta Ü�H't'�1-1 a, q111' pn1' ,<11'1<1-.; 1·,1=n1·s !'oi i11t.1·1·1· 11111pidn./\ 

-.; i tuaçao do Movi m1'nto Op1'r�r i o 111,s h•111 i 11-.; i 1 .ido .._1 i 11h'1'v i ,, 01·\1.111 1 z.i 

da111,,11t1' 11,,! 1'. Aqui 1' bom l t'lllbl'dl' l]lll' ll llld 

· 
d m ,· 1 ,· t a n t e · 1·. C) o r a'<, n a ç a o d<' 1 · i d d d 1, e e x <' e u t i v a d l' < · i d .i d<' -<'qUtp<!S C • • �, 

, , , , s t a d u a 1 ; a s s <' m b I z, i a :-- d v m i I i r d 11 t 1' -.; , , p n " f 1 , 1 · i o 1' 111 e 11 t. < · .1 s .i s " 1 · 111 1, 1 ,-. 

1 a-.; da J J. TT com um conte�do 01-�Jª" i z<1dn q111· , 1 Sd 1·,·sp o1Hl1•1' "" 111·1'('-. 

..., i d d d 1, s d os m i I i ta n te s • e ar e e em os d i n d a d 1, d J.) ,, o fundar 1 • 1·11111 d M" "e; d 

du JJ.TT.: 

•
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A clÇclO dcl JOC no Movimento pt'l'dl' 1 ll (' , · 11 m d M t1 s s d d d ,1 .1 . 1 l .

=- A ,. (' cl 1 , z d ç cl º dº s º e N J T

=- Elt'ic�o d,, un1 no,·o an1pliado ._,�f-ddu-..11 

C'nmp1'1'1'n,-_ao da i 111port<l11c ia da d\dll 1·(·,,,·,·c;,·11 t- .1t-, vd 

col1•ti,11 (d,·--af'i,, .... dn l llllVÍ 1 11,·111·,1 ... ) ,•t,·. 

'-'ll11,·1·,•t.i111,·1it1• .i ,·iddd1· viv,·11 111P111,·11IP 

1 \ l'lll(l'- d1• ,,.._j dl' Sl'lllf)l'l' j ·  df)dlldll l ll(Jdl' ,I,• d 1 

11 

S l' I' d lj li l' 1 · O llll l S d j V d d ll 1' l · ._, 

Parti 11dn "º dos � 1 t- i 111,1,-_ t ,·111pus .•• S..:ibo i .i 

nia", Nena?. E na rea I i Jade vsf·v 1' 1111 1 111ll111,·11to 011<..ll' o I i IH·1·<1do po-

d,, se dnar· mui t- o 111c1 is de, i Ju do �) 1 ljlll' ljlll' p,·�JOll (' lld .IOl' ('llllll> 11111

todo dl'Vl'lll<l,.._ dprorunddl' llldlS OS Jl'SdfÍus dll IIIOVÍllll'llto dt'f Íl'llidtlllo 

O S p d I' a 11 1 ll � U C 111 S l' I' p C 9 O d C C a j Ç d li d ,.._ Ili d l) s • 11 O 1 ' j S f-. ll li d O l l l l e; f l T i I d -

J j d11tl' do pl'Ol'CSSO. Ma s a situ<1·ao �,,. l 'd 1 l' 

UM PüUQUINHü DO QUE TEM v1v1n ESTAI)� NOS lll TI MOS DIAS 

1 1 \ d I' ( - ()Ili() l 111 1 ll llld l' <' I' f- d 

\ dl' 1 (l'. ll ll>f 1 \ (l'-, lldll ('\\ll'-,t'l/111' l'<"•i><>II 

açao da JOC clqu i, dl'U pd,.._s,1-.; .i, <1 1 11.,· <1 11,,,...,, 

ln,·cJ o mi itante na 1'ud, 1111,j,· ,, p 1'1H·vssu cllnf- i11t1<1 ,·,1111 dt I i 

,- u I J a d t' s . ( quem qu i Sl'I' ,·ll1 1l11·,·,·1· a l' '<f.H'r 1 <'IH', d, p,·,:-1 <1 1· 1 
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E" i :--t,, 11 111,1 opos r çc10 11111 i t 11 1'1·-1�1 i 1, .ittl I q.i ,·11111 v..:ir· 1 ()'-; 111 i 1, f .itt 

f 1 ( 1 l 1 t' S t ' 1 ' 1 ' , ' f. l' I' , ' 11 l · i , l f 1 , l 1 ' , l , l \ , l I l �: , l 1 ' , l , 1 1 ' 1 1 , l I l 1 :: , l (,: , l ( l • 

1 ll t· l' I' i \1 I' 

T,·111,1s 111 i I i t,J11t(·s <'Ili d i ,.,.,-�,-:-; ... . , l' 

l' d fll',IJ)I' 1 d 

\ 1 111 Ili ll 111,' ll f l l \ li ll. 

1111 

l' '\ 1 q,· \ 1111 oi 

11 Ili" 

q \ J {' tt'lll{)'-; ,. N-i('i,111.il 

Si nd i ,·d 1 ,, Popu I dl'. 

lr--11.'IAÇAO: 

[:-:TA 1 ,� : 

T,,1110:s buscddo 9clra11t 11· llllld <1111f11 , c1ç,H1 dd dÇd\1 d<1 JOC 11.i �JI'"" 

dv BH, <:> postc1'iormt>nt0 110 

\Jlll f.)1'091'dlTid ma1 s cla1'0. É

A:-::-:[MRI [ 1 A�, ('0111-,· i lHll'lll d 

t 1'111 a an� li 

('()111() ..,;,, (' d I' I' <'�)d S s <' rtl OS 

.1.1. Tl 11 li Ili 

(. i dadt'S. Dt'po,i s de t.rcs u1111s ,, 111,· r ,1 d 1 11d<1 d1·f1<11·.-1111os ('(1111 '""" 

dificuldade de termos atingido ('iJc1Jl'..., fH'qu,·nas ,, os Jpv,·11--; 

. 
1 

qtH' cnnt 111u<.1ra111 l''\t91 r1'<·111 urnd d 'd() ,·01H·r·,,td, ,11n_1c o ('1111.i11 1if P 

do mo,imento opera1·10 tem tu111b:·111 dil'i,·11ldd,k...; d,· s,· d,·..,l.111 



• 

Toda essa rea I i dadc qu 
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ti, 111 os v 1 , i d ( 1 no esta d o te rn nos e· '< i �J i -

Jo 11111d rnot i vaçao mui tn 91·<111d1· p<1 1·,1 dvsvnvo I v1·r·111u--; l\(l'-;'-,() J l"I'<' 1 

1·nrnn 1110V i tn(•nt o l'SP(!(' r f i l'O d.i .1-'. 1 1 . 1 --; i t,uc1nclo u ('dl'l'I\\' 1" ljll<' 

IS .1.1. 1 1 ,.

::ar nosso senso de µ1'squ I sc1 ll\Jllld t1f i t-11d 1· de fuz1·r· 1 ·1·1·sc1·1· 11uc1 

('I\Sdl) suhl' l' lll)SS() �)d�)('I I' siq11 il l1d1l11 d1· Sl'I' 111i I it<1 1il1·, dl,,' dll 

1· j 1•dcH11'. 

Com um 111ovi111c11t,1 vspccfl'i1·ll 1•s1.i1·1·11111s s1·111p1·,·, 111ds di<1l1·f 1 1·<1 

1111' 11 t 1' 1 d p 1' 0 f U 11 J d 11 d() q UI' S f- � 1' S I' 1' j' l' I' 1' 1 \ f- l' S d l. () 1 \ l. l' p 1,:, 1 ll d d . l l )l, 

C () 1\ t I' j h U j Ç a O 11 \ 1 

dlllf) 1 1" '-illd 

Eu di,·ia que o ano d1' 9 f-1'Vl' 1' l'l'fH'l'\'Uf-ll'd lllul'l'dS f-)1'(11
°
lll\ljd--; 

nas , 1 � �) I' s e e o m p r e e n ç a� d a J O C ; 1:. N C O N T R O S I N D I C A l E P O P U l AI\ , 

M E TO 11 O l O G I A , l I N S , F I N A N Ç AS , 1 N lL 1, C Í\ M f3 1 OS , v t- e . , e o 1 1 )( · " " 

JOC num out11 n pata111a1'. Ü1'9d11 i ::ar· 11111 movi 1•111tno eh- d i 1111•11--;1)(''-, 

td11 �11·-111'1,·s 1·0111 d i, 1•1·s i dddvs, hu---., t11Hlll 1·11111p1·1· lill!jll1,1·, 1 · ll l l 1 · 1' 1 -

·rºs µ1-(•-vstabl'l<'ciclos, qu1· 1·1·s�wit1• 

�d posiçao d 1fe1 1 v111· 1dC1d, num 11111111,·11111 l'III 

. . 
11 1v1· 1 s, nos 

ljll l' Vdl' 1 d'-

' 

C d 1 , ITI d S S C n t j íll O S LI Ili d d j r j \' lJ I d d d 1' , j 1' S l' \' 1 IC' �) d I' Ll f- <' d .1 , j • 1 1 

na:,; 1'c9101'.s, n111J1' a 1 11:,;1•1·çdu d 1 1 �1,1,i1•n1111"0 Üp1·1<1,·io .ii11d<1 ,. 

iniciante; t e rn o s , q u L' p , · o p o 1 • 1 · 1 , 1 11 " 1 • \lllld llld I lll' ll d 

comp1'1'1'nsao dest a ta1'1'fc1 L wm 1·1111111 "-lld FQl;:MAÇAO I NTEGIU\l, rn111111.i 

pc1'sp1'1:tiva dL' co11t1·ibui1·111l1s 1·11111 1,1· 1 111·1 p 1 os qu<· <1 1·1·1·dif.i111---.1 1: 

FOR TA l E C I ME N TO D AS OI\ G A N I Z A ( O E S 1) 1 RASE , OU E F O ,n A l u,:r, 1 N S I Â N 
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CIAS DE COORDENA�ÃO 

INTERNA E UNIDAD�.

E DIRE AO DA LUTA, AMPLIANDO A DEMOCRACIA

' 

Sinto necL'ssirio hoje aprofu11dc11'111us d,· ro1'111c1 mais sistL'11 1<1ti(',1

1 idade da JJ.TT. (' Sl)US dvs < 1riu-., .ip1'l's1•11t<.1r,do diJ...,1 icd -

o �w,,f'i l  da JJ.TT.

Co I oco todas essas questoes e 11ecc�ss i d<1des porqu creio que

temos de construir uma v1sao de JOC sv111pre aberta as diversas

conjunturas e mudança- desde a nfvel local ate internacional,

tendo a J J. TT como um fator cssL'l1C ia 1 I1<:i construçao de n ossos

objetivos finais.

, A JOC 1:

... 

1 Vivemos numa sociL!dade dividida cm cl <1:-;ses 1n1m1gas. A burgu�

s1a ao se organizar internacionalmente, visa cada dia mais

uma ma, or i ntegraçao de seus objt't i vos h i st�r i cos; a manuten

çao e perpctuaçao do poder dom i11L111te.

A JOC que desenvolve seus objetivos Hi st�ricos junto a JJ.TT.

na classe trabalhadora deve e s1'111p,�,, lut-.ou por uma UNIDADE.

ao uma u11 i dade a qua I quer pl'L'ÇU, (' 1ll'sf ,, s(•nt ido u co111pI·<.'('_I_:

demos cnmn um fatn1' d,, u11 i dade i 11h•1·11<11· i 011<11 po,� i st.n ,. 111•c1·s

:-;arI0 semp1'c qucst...io11a1·11 1os a LJlll'III i11t,•1·1·ss < 1 d situdçuo d,· 1·0_1_: 

flito que VIVl' a JJ.TT i11tL'l'l1acio11c1I 111<1-; ul'Íllld de tudo, rcwtd

lcccr nossa açao a todos os 
. . 

n1vcIs, çao 1nc:omo-

da o imperial ismo, a ala conservadora dd Igreja •• E tarnos

com um tremendo pcp i no i1< 1s rnaos nias pod1·m<1s virar o barco s< ! 

quise�mos •• -. Fortalecendo nossas açocs, nos solidarizarmos

com as JOCs. Nacionais, cstrc i tar re 1 < 1<,;�cs com rnov i rncn�os d1:
1 -

i g r e j a , e o mo v i em t no opera r I o , g a r , 1 11 t- i , 1 J o a a ç a o r 'p r e se n t- ,1 -

tiva e apresentando a JOC como alh·1·11<1t ivu, nos organ1zc11·rnos
I
finan"eiramente (pode se,� que a vaca tu ssa) ..•• etc •

As var1c1 s s na e i dadc sobr '

o proce -o foram bem mot i vadore:-;, poi s  1•st, tarnb�m � um rnomen

to de se projetar a JOC, pensando-a co 11I 111<-1is afinco. Creio

'que a posiçao das cidades a nrvellhl("Ílllldl contribuirdo ht1sfdll

te.Neste momento e por tudo que (\spla11d1 11os, querc111os E.n1qu<1 11to
'e idade que N ENA pcrmanen a na e idade a f· ;. 't ertn i nar seu tempo,
enquanto preparamos novo I i berad,1 e 01· �Jd 11 i zemos todas nossL1 s
nec<'SS i dadc, n,o ,-;,·nt ido d,· supera-I as.

At�� hr,·ve •..
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PROCESSO DE El EIÇÃO 

CGMPANHEIROS, A lUTA! 

C111H1l estd1l V(l(':,s? Mu I t () 11·,,ll,111111? 

t11tdo, pdl'd d,, i , � - 1 o" Ili .i i " j l'dllljll j 1 ()S, V d 1 () fll>'-,I( 10 

ncJmcnto da cidade e do Sc1·9inho t'1'1•11tL' d 1 11Lli1·d1,;..Jo do 11ws111ll p<1 1·.i " li 

h1'l'd(d\ lhH' j \llld 1.

h�Ll IP E: 

N 1l did 07/l-l-, t1vl'mos 11111d l'('t1111 do de 1·qu1p1·, (ll\d(' l( ii l'l·Í 

a Ja I i bc1·açao l':--tadua 1, -.;,,1,du q1w 1 1 .i1·d d 

tc1dua I temos o Scrg i nho " o Ad1' 1 dl' _ 

(' 

(' 

dod(·-.; lJlll' o Estudo , <11 t(•11J(1 hu_j,,, ,l,, qtll' d 11; Vl.' 1 11<1(· i lllld 1 1'. u 

ponlVl'IS (._' Pl'l'l-)dl'dl1dS pdl'Ll ,1 S S li Ili 1 1' , l. ()Ili() f H ll' (' '\ 1' 111p l 11 : 

e a l'lld. 

C,1111,1 111,--; p,·i-,·,·i)i'lil<'"qu,· li<.1 11111d �Jl'd11d,· f His --; ili i I i dud(' d,· "" 11· "1 -

�JUl'l11 (principc1l 111,,11t1· 11 S1·1-�1i1d111) l'"l'd d il11'l'dt;�o L•-d.id11.il, 11<11> 

vamos permitir q li (' '· t. 1 • I d f' / d N.i, 1 Plld 1. 
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�iante dl'SSd pcrsp1'ct ivd 1' ..._Ji, q1w p()s--;.i t 1·<1h<1lliar alHun1<1--; 1 i-

d E"-lu i p<' 

t adu ,1 1 

/\ :11 t 1 111,l l'1'lJI\ l ,l1l ,j,l 1'1Jll l fll' l 1•\ ,llli 1lll ,l l 1JIII\ 

t Ud 1 

11 d O <'· tuvu dVd I i ando

il 
1 1 ::,�O, l' V l'1'S1l Vl'll pl'llll'l::dl' () 

<'S-

11 t , · 1 , · , 

No µ1·oc1'��11 1'�tc1dual Jd pn�sllr .il\lllilld" di1'1•t,,i::<'� d<' t·1·,rl1.ill1u 

<' colo1:d que d I ibl'raç�n 1·�t<1dl1d 

sa instancia. 

l \. Hl 1 1 1 l

d i h1'1'dçdo na,- i ,111L11. 1 1
,1--; i 1· i 1111.11111'111 11 llll, 1·0 

É I S � l) d 
i rnnçada. 

rni,11,a,J,1, <' \,111111� 1'111 1·1·1·11t·1· 1 
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EXPERIÊNC IA DE AÇA PAI\A O PIWCESSO DE ELEIÇAO 

NOME: MÔNICA 

II AOE: 2' dlWS 

J R 

DATA NASCIMENTO: 27/01/62

SITU AO PIWF I SS I ONAL: p,,ofcsso1'Ll 1•sp1·1· i" 1 i zudd na arca J ( pi' i ,11:ll' i o) 
Comerci�ria 
A t u a I me n t e L i b (' I' d (l d E s t a d u a I d a J o e 71� s

M I N H A= E X P E F� 1 Ê N C I A= E= P OS I Ç Ã = = F lx EN T E= A g. _ 1 11, O C E S S Q

Minhõ aç�o d principio se dl'scnvolveu 
a n i vc I de cat.ego1' ia. Ti 11hamos nd e i d.id1· 111n t.raba I ho cfo cdtH·<.1ç uo p� 
pular igado a Secret�ria Municipal de Lducaçao. Participei d<.1 <.1sso 
e i a ç � o m � n i e i p a I d e p r o f e s s o r e s , e r a ,, l' p ,, e se n t. a n te d a e s e o I a n o e o� 
se I ho da assoei aç�o !. cu, mais a I gumas p1·0 l'essorus � qucrn �ldnt i .irnos
ttoda a sud discussao e a sua co11t. i nui1.lt1d1·. Tinha 4 cont..ihis, .iu1 1t·� 
mente com outra companhei,·a da JOC cn 11!-,,·�iui111os nos r·cuni1· .il�u111<.1s -
vezes enquanto grupo, mas que 11�0 h·ou,1· nenhum sald o pdr'd d .IOC, 
mesmo porque quando estava 111 os no d u � e d 1' t o J o o t r aba I h o p I ir· 111 o t i .- -:
vos pol iticos (prefeitura PMDB) foi J1•st ituida a secret�riu n1uni c i ;
pa I de educaçao : todos os profcsslll'l'S 111d is diretamente 1·0111p1·0111 1·t i 
dos com a educaçao popu I ar num totc11 111<1 1-; 1>L1 menos de l JO dern i ss;<.!s 
de julho a dezembro/ S.

Na JOC J..i 1·.ichnc ir i nha erd111os S 111 i I i -
tantes e entre 85/86 por v�rios 111ovito:-1 (1·ito depois) accJbci l'icdn-

.do sozinha na cidade e fui participar n,1 JOC/PA. apenas corno espaço 

de RVAO. Continuei minha açao cm Cachov i ,·i nha. Neste momento 1 n 1 c 1 a  
a d i se u s s � o p a r a o 4 º C N J T , e o mo t i 11 h c1 t .. 1111 b;, rn s i d o d em i t i d d r u i t. ,� t1 

balhar no com�rcio, primei1'0 pela dcsnwt ivaç�o e desgaste qul' t.,·ou= 

xc a cducaç�o naque I e momento ( pcd i Ol'III i -;s�o do outro cont,�ato d<' 
professora que tinha) e segundo pol'LJUl' .iv .. 1 I i ava qu1.:; a maior' i d du 
JJ;TT. t'stava trabalhandn110 cnm:-,-cio. M<1s ri�() roi Uíllcl boLl, IHl -;1•tor 
educaç�o que ti nhamos na G. Po. A. 11.iu 1·P11s1·9L1 i lllllS ava I i a1· t· d1•:-1,w1 i -
cu I ou o traba I ho a n i vc I de educaç�o l' 111'{...-om�rc i o pouco dPu pur,l fa 
zer. 

Na i:pocu 1) companhc iro �- cst.avd tr·u-
b a I h ando na e s c o I a em c a e h o e i r i n h <.l , � 1 , w i t e e j u n t ame n te e o rn 1' 1 v 
consegui mos organizar um grupo de J. T. qul' acabou fie ando ..:i comi s. -
s�o organizadora do 4º CNJT. Rea I i zarnos 2 congressos de bc1sc. o de 
comerc i �ri OS consegu j mos reunir na pr Í llll' i l'd CllclJTldda 

I 
ilVLl I i dtllOS (jUC 

pod i amos f azcr,(Jma outra tentativa pois tinha cornpareo: ido pnuc .. 1 9 1 •11-
tc dentro das pcrspt�ct i vas qu<.' t. i 11h,·:H1111s 1' 11c1 2º cha111<.1da co111pu1·1·c1JU 
meno·s jovens, como n�o tinhamos mais h·111� 10 dl'ntro dos µrazns previs 
tos o congresso de base dos l:01T1crc i :11· i ll..., 11�0 .ico1d:ect�u, t11·.ihcH'<1111 ..... 
par t i e' p ando d o e o r.i g r e s s o d e base d o s l' 1 o,. t ,, d b d I h o q LI e s ,:J, 1 u r1<1 1 · 1 -
dade. 

1/ 

A P (> s ,. ( - .i 1 , z: ., ç u º dº 4 º e N J T º �J r· u � )l, 
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Cl )ntinuou se ,� l' lu11indo, s<'lll tl',� muito l'ldl'll .i conti11uid.,1e k:. L11, 1·11-
\'()lviJd dirctdm,ntc com c1 l.'str ·11hll'd d.i .IOl' l,,i dificult.,11 1Jll ,1111

mci i or dcompdnh,1mcnto, ckpo is fui i, 1 ,, i t d I i l,,·1·.idu d<1 JOC no , ..... f t1d11 
<' O grupo SI' d l'Sar�ticulou. ncsh'S 1 1111 IIIÍ I Íf dllf <' dSSUmÍU ll IIIOVillll'llf ll 
tdmbcm neste per' rodo V j nhd S1.' 11do a,·0111pc1nlit1,dll ll lll lltrtro JOV<'r 1 l

°
lll'd 

d o ,, s p d ç o d o e o 11 9 r e s s o l '  .i g o,, d d s s 11111 i II d .1 l 1 l' / P o . /\ .

j,�(JO ma 1i s
,-;..is 11111itn 

de mim no 
e 1 -11·-1 f11i 

N,,st,· f''''H·,•-.;...,,, dVd I i n qul' p()d i .i 

d1'S l'l1\'lll\ Íllll'l 1f·o d.i d1,:,111, fllll'<'lll Sl'll1 f·l'I' d'-. 
1 ,)�Jl' ,, 111-1·.i11do" p.i1·f i1· ,1,, :\ u CN.IT -.;1·111 t,·1· 

('() 1 -

J)d,.
ti,· i �,ado d,, s11.i ,,1·�1-11 1 1  ::.i..;.i,1 f'dl'd d'-'
mi :,:;:,:;�o de cont i nu i dask) 1 ogn c1ssu1l1 i 

p1' 1'S<'nt c111t,, dc1 JOC ('. 1,·li,w 1 1· i 1111.i t,H, 

1 l-

i 11 .... t .i 1\l ld ('()()l'l'l'll,l l,:,11> ( ( () 

('()Ili() ,.,. 

1 ,1�10 ,h ,d,uu 1111·11 f·errlflll, <1-.;c..11 1111
1 , .. 

,·,)mO t 1'::-,1u1'l.' i l'd J l, l.'Stddll. l'.ir·t 1 ,· r p.i, d t ,1 11il,,·111 dt1 l'lllll'd1 '11t1<,:.iu 1·,·�11 ll
11.i l nc1 G.f\ 1 .A. <'strut11 1'd l·1·i< 1d,1 dp(,. d,·-.;t 1t1111,·:10 d,1 \'0111i-.;-.;,�,1-n1·i1.i 
111::.,�Jor'd dn .1º CNJT. :,::,, p111' 11111 l ... 11.40 p,1 1·tic11,.i1· d1· insf·.incÍ.i'-' ,1,· <ll 
,,,,J,' 11dÇd<l 
t l 'O élCdba 

dJUdd d VllÇ:, llld Í S l':lfl Í dll 1'\llllfll'l'l'll<l1·1· 11111 i f d ('() Í Sd, f ll>I' tlll
,-;cndo ex i gt!nte l.' h'd::l'llJo 111u i f·t1s 1·,,-.;po11s<1b i I i d<1d1'-.; -.;u-

i 

T dmb:�111 ()li\'(' 11111 i t...is J ir i cu I d,Hfrs do 
�11'11po <'111 C .-h·hcH'i,�inha Sl' l'st1·11tu1'dl', 1' < 1 lf.i,.i p1'i 1>1'idt1dl· d,· <1 l�p11, .... 

1 ' • 

companheiros cnmo de t l'I' clur·,1 p1'o_J 1 1h1 d,·, id<1, pdl'd nos q1w 1·c..f·.i-
vt1m 1 ,ls i n i e i ando nos trazia a 1 ��uns conf I i t.o .... ,. ul:db...iva1nos t . ...irrdH·111 
ri ,·,111do pdrddos por fd I t tl dl' l' l <1r 1�Zd d,, l'lllllll I l'Vdl' d J.)l'O�H)Std . Nd 
\l'l',i,�J,• cl qU<' llldis d_j11Jo11 f11t'dlll d1 ir if,llll'�,1..., d,• c· 1l\>l'dl'll<H,> H> 1· f,1111
hem l:01110 os mi I itantl'S da JOC 11<1 oid<:1d1' j.i , i 1 1li.i111 dP lut<1s 11n M.P. 
contribiliiram muito na nossa 1'01'maçc10. Mas 1·111110 j�,1-itci ft1lt-.iv.i 11111 
pr·ojeto n

!

· is claro de vida para cada um. L111to que logo urn m1 lit.i1 1 
te vc �o e tender a JOC na e i dadc de P 1ll't(1 /\ 1 C�:JI�(', outro� Sd i lJ pdl'd
; <' r padre e outro por quest.oes p(isso c 1 is. í i ,· ... imos crn t.rcs·, os ou
t r os d o i s I Of-J o • s a i r a m, p o i s no R S i n r e i c1 t ·  .i III h (. 111 d I g uns pro b 1 < · 111 <1-.; -
na questc10 pio I i ti ca, acabei ri e ando so::. i 11li<1. l) (11 t. i 1110 fato p,- i rH· i -
paimente troxe muito desgast.0, mas ,·0111 ,'l <1_j11d.i ck alguns conrp.inlwi_ 
1' (l sfn a r <' V j S � O l' J � t i n h a ln d Í S C I d I' O ,1 p 1' l l f l\ l '-' f- d d d .J Ü C , C O n t. i 11 li 1' i 
fir'nll' na sua construçao. A niv 1'I pessci.11 fi,·ou pr 1'judicado d 1·01·111<1
ç�o complem1..'nta 1', primei,�o p 1'ln p,,

1
oci'sso qt11• vivi o outr'o

j
q1 11· 1 1< 10

fui 1111..' planejando pard busca11

, l10j1..' -.;Í11to 11111it ·.1s I irnitaço:s 111·-.;f1·
d sp 1'cto. 

t dllllH'lll d j U ,-;. t i f i e ª
r 

t l' 111 
JPixando muitó ...i 

T ... 11116:,,11 \l l' J () tjlll' I H'III S( ) 
t'.ilt.i d,, pldlll'.Ídllll'l1111 p,·ssu...il 

O p 1' () < · l • -.; ·� \ l 
l '  d d I.,,,' d P \' d 1 

Em r'c 1 .iç<1 1l " 111 i 1d1c1 i 1 1d i c.:c1ç.io, ,. '-'l'lll-
8_,,,, um impactn, a �J l'nte nunca espcl'", llld'-' .11·1·,·dif-ll q11c 1·1,:is \1·111 d" 
comr rom isso e rcsponsab i I i dadc de cad.i um 11.i 1·011st.r'uçao d<1 .1 )l'. c10 
m<'smo t:cmpo qu<' a ,·eccbi com su1·p1'cs,1 t1·011,,· -il1·�11·ic1 dt..1 conl'i.i11ç.i 
d<'Pº"" i tada pe I os companhe,i·ros. 

N a o p,, s s () 11 , · '. 1" 1 • q u l' .._1 p r r n e , p I o t 1 v, · 

vontade de me fechar par'a o proccsf.;o. No 11111111,·11to pcnsa vu 111 i nh,11· 
projeç�cs pessoais e o compr'lllllisso d,l d1·s.il. 1 0 1 Ili.JS c1val ÍcJndo v co 11
.._ i dcranqo ref I cx�:s dos companlH' i l'l1,-; sl.'ril i 111-1 is dl' perto o q111· .._ r _u
nifica esta clc•içao pa,�a o movi1111�nto ,. q111· 1•111 ,1l�Ju1 1s momentos ,1 111 
t"d d 1�ve estar acima das nossds r ·c...il i::di.,�;ws 111•sso9is a��csc1r dl' ,i111 -
portantc>s o qy1..' deycm S<'I' levddds l,111 Cl> 11t.i, 111.is l� certo que j1111f o 



com o co I ct i vo buscaremos so I u ocs. T c.111dH,'111 avc11 i e i o qu1: si �J" i I" i ("d-

l'la para O rnnvilll<'qto ln<.'U f,•chdllll'lltO f1'<'1ll1' 
ta. Hoje me anima pr i nc i pa I mente porqu,, '"''', 

L1o quadro LjUl'. s1· .ip1·1·..,1·11 
que nao; sozi11ho qu� 

te-mos cst� l' l'Sponsabi I idade•, mas qt1<· ,iu111 ll'"', porque ac1'cdi f <.11110--; 11<1 
01·9an i ::.açao dd J J. TT. ,, r i...1 sua c,1µ.i1· i ddd,· dv 1111.1,l,H1Çd, 1•sf· .i1·1·111p-., -.i1-
p1'1'ando as d i f i cu I d-1d1•s q111' ..,,, c1p1'1's1·11f· .i111 1• dd11do passos 1·ddd v1·z 
mais firmes na formaç�o dos J·.Ts. ,� ju11f-1111e11t c com toda L1 clt1s--;<· 
t r aba I h a d ora eh e g a,,,, mos a o sonho d v 11 111 d --. , 1 e i , � d d d 1, no v L1 , " s o v i .i I i ..., 
ta". 

T1•1d10 11111if.i· li111it-1ç;1.•s, si11fo 1·p11111 
p,·incipal dit"iculd-id,· 1·,·s�H11Hk1· d 11;,,,I 111.ii-.; polftico c1s q 1 1vsf-tw-.; -
qu,' s,' ap1·cs1•11ta111, vi v,·nH1::- hoje 1111 111d 1·ll11,1t1 11t.11 1·-1 i nt.er'nd 1·1111,u ('>..f <· r·
n d m u i t o d<' 1 i e a d a e 1' , i y,, 11 t e , , 11' 1 · 1' '"'s i t d , l, · 111 u i t d 1 ·dµ u 1 · i f· .i <..: .i u , ..., 1 11 f u 
dificuldades c1inda 11 c1s qucs1-�l.'::- 111.iis p1·.if 1 1·-1s cn111ll d<' s1•c1·1·t<11·i.i1· 1· 
mr>smo de coo1'd1'nd1' ... Mesmo com 1•-.;f-ds d i 1 1 cu I dud<·s rn<· co 11H·o ,il11·1·
ta par·a qu<· n movi nll'11to "' d I i 1' d i 11d i 1·-1,·.i,1 do 111,·u no11w .i c1101·1l,·11.i -· 
çao nac i ona 1 • 

com /\V/\l 10 /\ SI lll/\1,'/W l)l) MOVIMLNrü 

A 111,·h1dolll�Jl d, d I\VAO, u111 rr1ovi111 1•1 1f.o 
dirigi do e 01'9an i zado por nos Jovens Tt'dhd I hadores, sao e 1 <'rncntos 
f undamcnta is da p1·oposta da JOC. Po,·(111 s i  11h1 que devemos J,w pu -.;sos 
na sua compr1'1•n:-;ao para q11 1' rt'd 1111<•nt,, -1 ,·,, l 11t1111•111os e111 µr·<.1I i 1·" 1• 1,..., 
s,•us p1·incfpios s,•jam \.1<.'S<'l1V \llvidos pelo 1·1111j1111tll dos mi I it.i11f,·-.,, 
n <' s te se n t i d o v e j o que d 1� v e rn os i ,, a v d n ç cl II d o e d d a vez 111 u i s Ili' s f- d d i -.; 
CU:"-S�O ,,1pcsar dos passos que J� f'ot'ulll dcH.111-..;. s:1 tCIIIOS COllV j \'l.;�O d� 
qu1' fa= mos quando a compre,-ns�o do qu,· ,·-.; t -1rnos Jcscnvo I vvndo 1•-.,f-11 
r 1.� a I me n , e e o n t r i b u i n d o e o m o p r o e 1 \ s s o d l' t , • ,1 n s f o I' ma ç � o . 

1 te po'rquc somos um 
trabalhadora com a 

Faço u colll1·uçcJll acima 
rTIOV i rn0nto VO I t-ido l'SptT i f" j CdlllCrltC d 

- -

proposta de orga11 i zaç,1ll ,. formaçao 

pr i 1H· i pa 11t1l'!2_ 
juvc·11tud1: 

da rn1·s111u, po
nao que ro de� 
de trc1balh,1do 

r � rn s i n to q u ,, nos s a s a n � 1 i se s se f a z e III rw �J I oba 1 , q u e 
caracterizar a importancia como intcgrant,·s da classe 
res, mas coloco a qucst�o <'rn fun-;n de q11 ,· 11�0 V()U sentindo nas 110.::::_ 

sas an� 1 ises um aprofundum1•11h> ma i 01· do-.; J)l'oh 1 <'mas e d i f i cu I dt1d1·--; -
p o,, n � s v i v i d o;;; , e o mo t d m b ;, 111 v l',j o o d 1 · s 1 · ll II h 1 · e i 111<' 11 t. o d e no'"' s d p, <1 -

p1· ia h i st 1;,, i d. Hoj,• h� <'Ili ,11911ns 1•sl <1do-.; ,JlllH11'll'"' <'St.u911ad()s _j11-.;l.d 
mente porqu<' n�o c0nsc911 imos p1•1'cl'h1•1· 1111,l,· t't'd l 111cnt.l' est..J ll'"' .J-,. l s 

. ( r,l. 1- . . como traba I har band<' iras d1· 1 utu q1w 11101 ",·111 ,J slld 1.i.1 rt , e I p-i1.: -1P , 1•111 
qua:--c toda a hist�ria da JOC' s11pe1·vt1l111·i=,111-s1· o t.r--1bc1lho d<· cc1f,·�10 
,, 1 as p0r I ssn d1•vcmos a, ,111çd1' 111•sf-<1 d i s1·t,--. .... :111 1· .ili,· i 1· u JOC 1 1 <11'd ou 
t I' O S d Ç ,; l, s d l' a t U a Ç � O • 

A JüC po,· '"'11" , "'"''-'rçdo 111d , s <.I i ,·,·I <11111·11 
t<' voltada ao local de t,�abalho, 11ecessit<1 t.:kt"i11ir melhor s11.i ut11 c1-

.... ç�o no campo sindica I buscando e I arcar aos seus rn i I i tuntcs q111· <·s-
t�o neste nivcl de aç�o suas taticas <' csti ·ategias, ass1 1n 1·omo do 
parti do po I i ti co: Esta � urna quest�o qu1· sl'mpre esteve pr1!sv11tc d1•
ri•mpo ,•m tempo ha conf I i tos na JOC �H11· l'.i l t c1 d,· uma rl'spost.Ll lrtd Is 
concretd dOS mi I i tantcs qu(� dt. i ll�J<.'lll 11 111 11;, ,. 1 d(: e,µ,·1· 1 e11c , d ,. d 

a ç d o v a , d i f i eu I ta n d o um t r aba I h o m d i s , , '"'f w e ; F i (·o 1 · o rn Jovens T ,, c.1b '-1 -
lhadorcs. 
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Ainda quanto ao 1110v i mento h� quest�cs 

1
QU<' necess i t.a um 

l
n.i i n,� aprofund.inwnt-o: A .iç:��ll 1· 1•fH'1's<'ntL1t. i v,,', 110s

cncn11t.1·os muito i ,trov<•rt idos, ,1 qu.id1·,1 ljlll' h·111,1-.; h11j1.· tem pl1•11<1-.; -
cond·i çoes de abr i-1 o m a  Is e tc1' 111d 1 01· f..H'lll't-1'<11,·du a 11 f ve I extc1"110, 

i nte1·11dc i 11-p r · i n ·e i p a I me n t t:-' p e I a e o n j u 11 t u 1 • c1 
nal quanto a_ divis�n da JOCI. 

qu1• d�l l'l'Sl'llf d d 

Out.1·0 asp1•ctu d ,.,. 111-1 1 s e I aro l' d 1·d 
,_ 

as cn1H· 1•p, 1H'S s.in d i sf· i 1\1 ""', d1�v1.�rnos co11 10 uu-

1·011ju11tl1 1·.i 11-11· 1 1111.il 1· numa no, a <'l'd, muita co, "'ª 11d 
mudnu, prat i camcnt,· todd,-_ .is l l1t.is do-.; tr·.ih.i l l1.r,l,11·1·s 

i 11t<�r11c1c i 011d 1 
l'or'dlll coopf .r 

dd,-,, .iutomdÇdO ,.11 ,·.id.i ,.,'= 111<1 1"' tll1 11-111,i,1 ''"'f'.t,:•', 11 \l\d"' divisPI'..., 1111 
tr'ahç1l hn s,' ap1' 1'sc11t c1rn c,)JII t 1•c11ic.is .ip,·1·1',·i,: 11d,l,1-.; d 1 · cu11t1·ol 1· ,lu..., 
t1·c1h:1lhcH1 1)l' 1's.,,, A 11fv,•I 11.i,·i,111.il p 1 •1·c 1•l)(•1111,..., ,, M,>\Íllll' l if·o Op1 ·1<11·t ll 
q11.:1I11n M.P. d 1'Sd l'ti,·11 l cHl 1l ,, ,•11l'1 ·.iqu,·1 ·id,1 lld..., '-'lld..., l11t·d-.; l ttdÍ-.; \11"1,.i 

IS f'<)I' fdltd d,, di l ' l'ÇdO l' �)(·t·did,l f 1·1.·1it,· d ll llld \'()ll_j11 1i f·u1·.i qu1· ...,,. 
a p ,, , , s 1.' 11 t a e a d a v e = 111 a i s e o 111 p I e , c1 e e n 111 �, 1 i e d d d . L s t -d s q u I.' s t n e s II u -.; 
tra=•'tll l11)j 1' um for'tl' d,•-.;,1f1 ,1s d,· 1·cs9..:it.i1· d hi-.;f:1,·id, tl'r 111,1 1 s  cld
r O d ,1 t li d I C () 11 _Í un t l 11' d , l' 11 f' j Ili I' l' '1 d p t d Ili l' 1 if l l ..J l' 1 ll l ..._ '-' d -.; 1 li t- d s h li S l · d I ll 11 l 

Vd l 

S,•i qtll' "..., qu, . ...,f,"·..., 1·-.;t"u <1p1·1• .... ,·11l.i 
das .J,• f1ll'llld lllll j t il �jl'l'd 1, llldS l'lll S j 11t l'Sl' <' j ._,f ,, ljll<' \'() 1 IH'\l hn,j,• 1·u
mo pt' i 111.· i pais pr"cocupaçocs u pr'ofu11da1·111os hus1·<111 d 1l ddi" 1·csposL1s <"d 

da , ,'= mais co1H:r1.'t as 11a 1',11·111d("'' e 01·9 c111 i Zdl,,'d\l d.i .1.1; TT cu1110 I'"'' -

te 1nt1.'9rantc da classe de trabalhadol"<'S t-vmus 111uito d co'ntr·ihuir· 

dcsd,, que estejamos cada vez m a  Is conv i l·tos d,1 I11lssu pc1pe I e 1 10 qu1· 
1 -

poJ,,mos dar na construçao da novd soei l'daJ,,. 

M I' 

F AM Í 1 1 A:

Como a J ª vinha 
tr"n da p1.'1:spcctiva d, co11st1·ui1' 
que nao h.i �:ll'dndes pr·ob l 1'1lldS, 
minha permd11:-ncia pc.•r·to dl'l 1.•s , 

d 
<'Ili Cd'-'d d Ili j 11'1d Sd i Jd 
.Jll' 1 ·111 uut1·-1 1·idddc, 

dl.' 11-
s ili t () 

f..Hll' llld 1..., ljll<' 
t--1111h1'III f'<l l ' ljlll' 

1· l 1•s 
Ih) O 

i "s i s f ·  c1 Ili li d 
l \l' 1il1 ll ll l 

compr·n111iss1) mdis di1'1.•to 
I'<) ap1'Sa l' Jc SCl'ITIOS Ullld 

c 1llll ,, 1 v s 111'111 111,·-.;111,1 d 
..J,, llfll'l'dl' 1 \lS 

11fv,·I ri 1 1d1 1,·,· i -
e l 1' s f· l' 111 -r Ll fl1; ' i d 

sua pr'opr Ia ,•stab i 1 ·i dadc. 

E lJ ,, R i c1 ma I" I' s ta m n s na 111 n 1. d" d() .1 d d 1 �jl 1111 t l. Ili p () ' r () i d i 1· r (' i 

consolipar' a 1' 1'l açao 1'1�1 f'11 11çdn d.i d 1-.;t:i11,·1 <1 .il,-·111 d l' ouhr·c1-.; 
- 1 -

qucsto<'S, m c1s hoje esta rir11w, cl11•Ío-.; 1.i<- flidllll-.; l' COlll llllJÍf,, t 
1',p<' 1'tdt ivd l'StdlllOS p1'1lSdl1<.i,i l'lll fi,·,11· _llltif ,is l'III JLllll' i,·11 d,·
1991. �o tínhamos muito dcfindo n111k 111<11·-11· pnr s estc1vc1r1111-.;
nos co I ncandn dbert1)S d U llld d j s1·uss:10 llt> tllll\/ j llll'lltO r·l'l.' l if l'
apossibi I idade de uma c.>-t.1.·11 s9o nu l'ur·tdl,·1·ivrn11hl. Nu ,,11L111-

t. 0 , d i a n t e d a h i p e'; te se d e a s s u 111 i ,, a , , q u 1 11,, 11 a e i Io na 1 , d i s < • u -

timo e a projeç�o ,de ficar juntos cnnti1ll1d .i 1111·sn1-1 l' 1·.iso 
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1 

E leita estaremos bu-cando em �ao Pau l o um càntinho para mo-
rar. S�bemos que nao a I ser r:ic i 1, es�a vai ser d pr' i'rne i rd 
c;,q)c1'i1.'1H:ia no movinwnto 11<lcio11.il, por l \111 cst,wros .ir dispos 
tos e c1bcrtos a rcv i s�o l ·o11stt1111 ,. , contando' com ..:i corn��l'Pt·n
çao dos companheiro- frente a 1 �J11111as ex i g�nc ias que vamos 
ter que fazer para que! r�a l nwnh• tudo de certo entre Ll !:J C!:!_ 
te. Nosso maior�csejo. 

I 

PROFISSÃO: 

A nfvel profissional tcr'i;lirwi 1) llld!Jisterio, sou pn1f'is'->io 

11 a I na � r e a 1 d e e d u e a ç � o . 1 11 i , · 1 , · ,i r d eu I d a J e d e li i s t (,, · i .i 1 • 

um dos ma i ()l'L'S dcs,•jns 1•1·.i ,·,1111 i 1111.i1· cstuddndo. 1'1· i 1111• i 1·0 
proque at�ar na �reu de c•rhwj'1<;:i11 :. prcc i SO ir tanto bU'->l'<H' 
cc1p<1c i taç<10, �wadu..:i11do, ,., • .._e i l. 1 .1111111, cornn cstuda11do v.i i cd
da ,ci profissio11ali.:.a11J11 111<1is. l)ut-r·as vontuJe e ·cddd v1·z 
mais buscar apcrfPiçoanwnto �hll'd <1tud1' na �reade cduc:..:iç��o 
r o p u I dr , ,, , per i � 11 e i <1 j � v i v i d d , 1,, · ..._ t 1: se n t i d o 1111 • s 111 o e 0111 <1 

h i pote se de assumi I' a coorde11<11,<w <,' uma coisa· qu1: vou htrs -
car, quando ouvcr· cur'sos ou ()trl 1·11s tipos de cnco11f· 1·os v ou 
p r Ü CU r dr p dr t i C i µdr e!:_, t Ll (.' lJ Jlh.l (' ' i �) p 1) C i d q U l_! r d Ç () • 

C O N n 1 _ç Õ E S _ Q U E A PR E S E N TO P A I\ A_ A). S l l M I I\ _ /\ _ l' l O" n E N A _ç Â O_ N AC I O N A l 

Assumir a coordcnaçao r,ac i oné 1 1•111 setembro deste dno, sd I n -
do cm set l 'rnbro dl' 1293, po1·tc111f () por trc�- a�os, 1111·s1110 qlw I,� 
ja qua I quer d i scussdo no nH>v i 11w1il o ern rc I açao u rriud<HlÇ d de 
tem� o e os I i b e r a d o s • E s L.1 (- u 111 d 1 · , i g;:; n e i a que 11 d o d h r· o nhw 

a nao ser que o tempo diminua, 1• 1·l aro. 

1 

Quantc assumir cm sctcmbPo, pr·i111vir·o paru cpntribt1i1· no l 'st�1 
do com o novo I i bcrado estc1duu 1 (pr'occsso c.ue j� est� aber·t-;;) 
tarnbem porque go�tar ia de pds:,;<11' d I guns dias com o 1� i b..:i1n<1r, 
para p lanejarmos as quest;es nt.Jis pr�ticas, j� c.1u1: nosso p lu 

1 , 
-

no e ficar junto� e� janeiro de 1991 

o I oquc i tamb��l � t Ili i nha e ir i
_cu I d<1d1• llcll rormaç�o co111p I en:cntur

neste sentido e 1 mpo1·t c1111·c ld.:.cr· <1 l guns c.:!ursc:s de forltld(,; dO 

po I f ti ca, que dCl'Cd j to jdt:p() i:,; t 1•1·1•111 SCU retorno dO IIIOV i 111cnto, 

É isto companheir',�., qua l quer· i11r()r'muçtjo que dcsejc1r·e111,c que 
� - , , 1 1 na o e s t e j a e o n t i d a na o x p e ,, i L' r H · i d e s o e ser e v e r . 

"SO JOVENS TRA�ALHADORES t,EVEM l'üMPROMETEl(-SE NA BUSCA 
1 1 

DE SOLUÇÕES PARA AS SITUAÇÕES CONCR6TAS E COM OBJETIVO 

DE MUDANÇA RAÓICAL DESTA SOCIEDADE E DE SUAS VIDAS" 

1 

ll111 F nrt.c 1dbf aço! 

Por·to Alegr'e, 27 de março de 1 990. 
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O M E = MAR I A D A C O N C E I Ç ÃO M E LO �' A V /\ 1 H 1 1 I\ OS 

Companheiros(as) da JOCB 

Fls. J� 

Ouero começar dizendo que vs1,.·s di.i-.; todos tenh1> vivido 

momentos d<� profundo conf I i to, cnnv,•1'-.;1· 1 v11111 c119u111as pt•ssocJs, ,.,,_ 

r I l't i ... , m-is cnnt i nuo achc-11Hln 11111 t>1•111p,> 1 i 111 i l .ido pdrd construi 1· u111,1 

pos i çao t'P I dt i vamentc madut'd. En1·1'<11d 11 ,, 111,·u dúS('jo fo1•n1·1·1•t' -

um conjunto de elemntos t'cfct'<'nte a 111inh-1 �11"-;sucJ - limites, 11 que 

"ivi, vivo <' ·p,�ojeto. 

Nas e i em uma f am i 1 1 a pro I et�,, ia, 1 111\U pa I carpi nte i r'o, 

m i n h a ma e sempre b u se a n d o f a z e r a I g u 111 d a t i v i d c1 d e p _,H' a e o n t r i b u i ,� 

com o --orç mento f am i I i ar. 

Meus pais decidi ,�am por me chamar Cunce i çao "1 egd I rtll!nte" 

sou Maria da Conce i ç�o Me I o Cdr'vd l lw i t'o. 

N � o � preocupa ç � o d q u I e i t ,:ir· em ck t a I h e s com o 
. . . . 
1n1c1e1 

1•nvolvimento c om a JOC 1' sim a lgumas co1 sc1s que dcho essenc-ÍdÍ� 

o

p a r a o ente n d i me n t o d o a g o r a . S o u d a " s <.1 r ,� -i " d o 3 9 C N J T , lk p () i s -

deste ficou um grupinho cm 8l'l1•111 clwio de ,011tcH.k de fazer' .:il�JO e 

construir a JOC; ti vemos err'os, des�n i 11111 ... , mas urna cort1ge111 d1 ! 

buscar sempre ••. , com os mi I i tantes de Bv 1 :,111 l'dt' t- i l lw i cn Isas que 

me marcaram - os encontros e dcsencont,·os d-i c1çc10 com os profcss� 

rcs, medo e incertezas cm re I aç�o a I i lwrc1,:,w n<1 l�cg i �o - É cl 

pa,�t ir da 1 i beraçao aqui 1) ' -
na ,cg1ao, que pv11sn fornccer-lhns 11 1..i Is 

elementos • 
._i.,. 

A nossa pr1me1 ra exper1enc1 a de iberaçdo deu-se com o

companhc iro Ri bamar, nesta consegu Imos I oc.i I i zar d I guns I imites, 

�em chegar a uma profund i dadl� e buscdt'111os s..:i idas coerentes n po.:::_ 

:;; i vc is de concret i sar num momento poste,� i ot'. 

No 2º processo de 
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de quadros para este desafio. A Coor0l'lldÇ��1 Regi ema 1 
ba I har nomes, so que a nossa ,onc<'IJ -io d,, "traba I har· 

• 1 
pr0Jch1vu t1·..:i

n o rtt e -; " « • ,� <1 
entendida como: 

Traba lhar a ab rturu !Jdr�d o desafio, e af 
6�m subtcnd ido co111p,11dw i 1·1)-..; qu«i ti vcsscrn 
plicaç�eh$ profissio11<1I, .il'1·t�iv.i ••• , 

1. 

2. Trabalhar a sarsa c1)lll c1s 1·idddcs.

111(:llllf'CS 
t<.1rn-

1 rn-

Nao l 1'vamos <'111 conta ,1 1H'1·1•-.;--. i d.ide� ck urn tPrnpo «·sp < ·c f I'_�
cn p-11'<:1 ,1 1· '-1pacit c1ç c10 dl• quem .i s--;"""·'-'•' .i I ih1·r·,Jç:.n, 11,10 f H ·11s.i111u•, 
cm um llll)llll'lltn 1)() qud 1 1"1·-ibd l h-11· r dlllllS ( 1 (l(ll'd,· 11<1ç�o l\<'�J i (llld 1, 1 , l)l'-
rada ..• , etc.) a corr1•sponsabiliddd1· ,·111 coo1·dc:11dt' d ,�c'�Jtdo, 1·111 
qu<' f i cc1ssç, e I ar'n parc1 1-odns o l]ll<' c.il,,-,, i d d cc1d,1 i nst<111c i d .

R l' 1 11 , f u i (' 1 <' i 1- a (.ü )I' i 1 / � � ) 1 ri w 1 · <1 d c1 d d 1� e g i �o. No r · h ·/No r, 
d e s t C' , n u rn p 1· o e <� s s n n a n m u i t o 1" 1' , 1 11 q II i 1 , , . 

QUE l IMITES l OCAl I ZO NO PI\OC'ESSO Dlll 1111 El E I TA 

Foi muito 111•9ativo n ,1f'u11il.11111·11fP 1·111 ll lll �nico 1101111·, º" corn
p'anlw i ros pa1·t i e i p.i1- c1111 dn p1·1H·1·'-' 1) n1111 µns i ç�o d1· ri II i dt1 dc· 

n�n ace i taç�o de ri car I i lwr·-i,lu, isto por si so I i 111 i f· 011 dr· 

j Ili j 1·.dl,"(H'S 
1 

p
1

cn:,;o ter si Jo a car·enc t d dl' 1· 1 ,·11w11tns ( desJ1.: o 1 11 t v to t· i -

nha e I aro que se fosse s� pe I o acutnu I o de e I crncntos n�n :,;c'-

r I d e u a, p e s soa a f i e ar I i b e r c1 d .i ) o u n t e o r e s p tHl s � v 1' 1 por 

d 1 9 U n S e n t r' d V e S V j V j d O IH' S t u l' '\ � H' r' 1 C n C I c1 • Ü f d t O r <'Ili<' C' j O riu 1 

o que r e r r e s p o s t a :,; r á p i d c1 s c i III p .i e i e n l: i a e rn d, 1 g u n s mo 111 <' n t: o s

teve peso. T ambú rn a f a I t,1 ck f-t,,, uma cqu i pe com ,1 q11cl I pu -

desse revi sc1r, pr'ojctar' llll' d1'l'dlll d n r ti da noç3o dl' '-;() 1 i d�o

pen se I m u i t a e o I s 111 s o , e a 1 , J .i , v i u � s e n t i I n s 1 ! g u 1 · ,1 , d i d n -

te de a I guns compc111hc i ros L1clit11\\IP-os s1?111p1·e 

tos, a I a deprcssao ve ilo chcgc111d11. 1 std Foi 

COIII llld j s 1' 1 l'lll<'ll 

crcsct·ndo, me 

mp concreta em que estou co111"1' i hui ndo. É e I aro que uch·J i--

to qut-� no mov'i mento temi qu<· c1'P...;1·l·1· cdda vez mais nu vi v�n

c ia de um conjunto, 

e a d a e o m p d n h e i r o , e a v a n ç ar n n , · o I t! t i v o , no se n t i d n q u <'. es-

te responda a um projeto 111c1 i:,; �J I Pl1L1 1, no qua I esi· d111os f-tidos 

i nscr idos. E isto vcin me se�u1·,111do, se I LJUC devo ,·11111pr· 11· 

-

umd tarefa nesta cosntruçao e qul' hoje 1uma parte Jc nt i nliu -

v í d a está 2 4 h o r as v o I t ld d a .i e s f-t · o b j e t i v o . 
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Ainda nao aprofundei por' qu(' os cl '-'fH'ctos r egat i vos llll' 

"p<'cium" md is, tenho <1 tc11d: rH· i d d(' J'l' 1 dt i visar por dl'-
. . . . 

d - d " t " E� ma Is co Isas pos I t I vas em nome () que nilo eu ccr ,o . 

por r sso que devo e i tar a 1 �1uns p1111tns positivos no qu<' 

vrvo; creio que o 

d C.' V j V \' I' () C l1 11 f I j t n 

pr r me Iro dt• bidos e a poss i b i I i d._1d1-

i 11tcr'11n 1' 1''\f,,1'11n, j--;t,o tem l'('ito 
, -

redt,finir p0stura <' cor1<·1'itns q,11· dh' ('ntao possui,,; d 

p os s i b i I i d d d e d e d 111 p I i d I' d d 11 d 1 1 .._ l' q li(' 1- i 11 li cl / (. o 11 V I V l' 11 

da R ('9 i ao, h ei avanços, poI· <''-<'111p 1 ,1 quc1I ir i co conw t .i 1 
- -

a d i ,-;cussan 1'111 r'l' 1 .it,:,in d llll1d nu, .i l'or·111d dP coor·d1-11.i1· d 

fld l' " 

f'u i 1. 11'(' 

SPBRE A INDICAÇÃO 

' 

assumam desafios dl'ntr-o du movimento e du lut...1

9l'l'd 1 , 1 sto S j \Jll j f' j ('d d j ::1'1', ljlll' ! H'SSChl I llll'Jlt (! d<-;Slflllll -

como um momento mui to ser I o 11<1 vi d._1 do movi mcnto .:i PS- ' 

co I ha de nossos cocwdenador'1..�s. N.iu se I se h� 111 i I i t._111h·s 

que negam a 

gan j C j dade d 0 nJOV j 111\'ll 1-.o ( Cl l)lll' fl,�11 S j 911 j f j Cd d j ZCI' q11c 

d e v P mo s s i rn p I e s me n t e d s s i 111 i 1 ._i r' t n, l d s cH' i e n t aço e s e d r 1 d 

1 i S<" da mesm ._,.., as d i ve,�9:-11c i ""' q1I1' buscam cónst1·u i ,. urnu 

pr'oposta que respond .. 1 a um 1·1111.iu11to, e ndo somente d �  

grupos, ; sa I utdr l' e r t! 1 n que 1' 11 e s t a per s p P e t i v u q u < \ 

estas devem ser trabd l hadds. /\, .i I i <) o quanto d<! co11 

v i e ç a o e v o n t a d e d e e o n t r i b II i r' d I q u; m d e v e e a r r 1 ! 9 u ,, 

consigo ao se abri I' a este dcsl',iu. 

Sei tamb�m que hoje a nccess i d-id1' do nrov i mcnto e ter· 

e o m p a n h 1c i .rn s que j a a s s u 111 a 111 e ll 11 1 r · i h u i 11 d o a eu r to p ,, d z o 

e esta deve ser nossa pl'C<H·upaç��u uo e 1 �gerrnos os 03 

( trcs) companheiros. Ag<wa rd l d11dll um ��ouco do I ado 

que me toca. Hoje sinto nt'l'l'ssid.idl' (fulta mesmo) d<· 

uma refer;,ncia de açao, l1H·<-1I d1' mor'adia, profiss�o. 



... 
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Faz a I gum tempo que eu md Is 11 cornpanhe iro Zc·� v 11110s ..:irncJ

du1·ecendo e dando passns, 1111 -.;e11t i dn de f i cu1�111os _junt.\l" 

e de Vl'.rdadl� ainda n�o cst<111111s j untns, porque hu l"OtnJ.)t'<'-

ensao do compromisso aqui n<1 Regi�o (que vai 
, 

ate J,:z/90) 

Vi ver uma re I aç�o ass i 111 ( otHh' o f'ator d i st�nc i d n�o pod<: 

ser re I at i visado) tem nos dd1.lu cond i çoes de avu I i <.1r111os <: 

dizermos com segurança qu1· 11<10 tl'rnos i nc I i na1.;3o 1w11'1u111<1 

., <11ws 1•st� sit.uaç�n. A 11Iv1·I :--

prof i ss i ona I ao terminar a I i bcraçao vou esta,� busc<1ndo 

emp,�ego na categoria de Assi-..,tt•nte Social. 

Quanto ao local de rnoradiu, 11nssn pr1me1 ro indicc1t.ivo 
!e 

(' 

morarmos em Belo Horizonte, d partir de 91 (janeir,,), mcJs 

nao estamos radicalmente fechados d discutir outra poss
..!_

b i I idade. 

Uma outra coisinha al�m do lddo profissional, uf'et.ivo, 1 :s 

tau fazendo opç;o por uma g1'dV i dez no final de 91.

Resumindo existe em mim um d,·sejo de contribuir, estou -

me dispondo a discutir com us companheiros outro tipo de 

desafio, que n;o seja coord1•11aç;o nac i ona 1.

Espero que tenha consegui q<) contribuir para a d i scuss�o 

e posicionamento de vo es. Se n�s tivessemos tempo e co�' 

diçoes e_·truturais para o ninfronto, 1a ser muito qosto

so e tenho certeza que sa I 1· i dmos mais amadut'cc idos. 

Um dengn cm voces 

"Eu canto 

em qualquer canto do mundo 

nao importa 

se neste canto 

nao exista canto 

ij 
o que importa

e que meu canto 

chegue em qua I quer canto do 111,rndo 

atinja um canto Qualquer 
do coraçao do homem" 

1. A111:",iº - Cd111.içc11·i



PROCE�S l"'E El EIÇÀO 

POS 1 (Al1 l1 A C l l1 Al1 E - I\EC I FE 

NOME - R l 8AMAI\ 

Comp.inlw i t'ns, 

lrc-m�s tentar 

Fls. '2'2 

dade est.ratt'gica pcH'a n rnnvirne11t\l vist\l qllt' st' t1·.it.i p,,.it-.il'ulllt·11t< ,  

da e idade metr;,po I e da Regi ;o, l�fll rwssd a11� 1 i S t' dt"',tacumos tdmb;,111 

outro aspecto que achamos de fundd111c11tc1I i111prn't<111ci.t, d h\11t.itiv<1 

d e i n i e i a ç a o d a C I J O C' no 8 r a s i 1 , e e n t r e o u t r a s e i d a d e s 1� e e i f e a p � 

rece como alvo. meio 
-

as estas constataçocs e q111' traba I hamos mui -

to par'a qut� a JOC' Cl'l'SÇa SEM MEDO nE SER FEi IZ. 

Quando os companheiros do Fnrtalccit11l't1to chegaram aqui 

os passos que dcr'am foi no intui to de INICIAÇÃO do qut' rrtl'smo de 

fortalecimento, devido ao quadro que podia-se (·ontar�, a partir da 

SIJT/S9 a coisa tomou outro rumo, o q11<1d1't1 c1nf(·1·ior assumia mai" () 

movimento, ia apresentando-se outros Jovens T,,ah,1 I hadores que se· 

mostraram abertos a discutir a t' t'a I i dadt' que vi, ('tllOS e autornut i l'd

mentc a JOC. Hoje temos esta real idad1', um quad,·n fora o Fortult'l'i 

men.to, de .1 mi I itantcs que vem as!'-urnindo n rnovi1111'11tn cm todos os 

aspectos, e m<11 s um 

sumindo a JOC, 1' AÍ QUE O BICHO PEGA�, l �. pt'1•,· 1 '-idttl(lS t't'spondl't' d 

que ,1��,·qlJl'dl'
u 

d no::-Sd propt' j a l'Stt'UtlJl'd

vamo-.; f az1�ndo na I gurnas proJ1'çoes ª" qud, s 

A nrv,·1 R,,gi�o e Naciondl 

2�. temos 

de P,·rnanbuco (Recife, Vit;,ria, Paulista, Pctr'ol ina), a JOC a n, 

v e I d e e a t ego r i as ( Bane� r i os , Com,, n · i � r i os ) 2 �1 

• 1 m p I i e a ç;; e s nu , -
-

beraçao rc-g i ona 1 • 

D i antl:' dt'ste contexto t' das nossas pr·11.1cçoes, che�1,1mos .i 

·-

cone I usao qu<� a e i dadc do RECIFE dc-po is de pass.ir por um prol·,,sso

de iniciaç� <; hoje c-ncontra-se em vcrda?t'it'd r.:is1' 1.k l'or't,1l 1 Ti111t•ritu, 1 · 
qua I quc-r sai da de a I gum mi I i tante da e I dad1• p1· i IH' i f.)u l 1111·t1 t-<' do f'or· 1 d-

1 e e i me n to d e v i d o a o pape I que e I e v a i t: um p 1 • i n d o , · n III f.) r o 11w t-.,,,, i d t-. o d .i d 

caminhada. Esp<'r�arnt,s que as e i dad1's I t'Vl' f-11 do i sh1 t'llt co11s i dcr'uç:iu. 
' �-cm ma, s. 

1 O C I\ E C I F E . 
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PROCESSO r,c El EIÇÃl 

Nl�ME - 1, 1 RAMAi, 

' N /\ � l' 1 � 1 /\ M J\I,� I,; /\ I' /\ S , 

ElAS SAITAM, SE RLIJAM, �I l'ISSOl,V[M. 

1.'hani.1111-1111· d 1· i;: 1 RAMAi,, (111 < 1--; lld() 

to 

),
�

t1•11iW 20 dl1\1S 1' 

desempregado, sou l' 1 l' t r · i e i s t a , t r' u h d I li o ( · 111 

Ili P Ili (' 11 I 1, 

i11d�st.r·i<1, liz 

(' ....... -

() 

C'nnll'Cl' i na JOC no pr1H'l'SS() 1!11 3 ° C'N.JT l'III J 9�n --;(•l)do 1111 1 i

ta
j

te na ,·ódade de Bel;.m, m ónha .-xrwr;;,,,.;a d,· Aç,rn r.,; '""' Movó 

mento Popu I ar', for'mamos um gr·upo de Jll' ,·11s 11ll bt.1 i r·r·o, ot'!c) d l1 1 z.i111os 

uma Associaçao de Moradcwes, fiz parte dd di1·ctoria no sc·u pr rrrll'rt'o 

111anJat11 (�2. a 84). 

Hoje estou na e idade do l�l'1· i 1
°

1•, ,JllU I comc·çt.1mos .i h·r co11 

t a t o ma I s 1' s p e e ; f i e ll 1 · 11 1 a i s e I ar· o 1·11111 P..., • j o v ( · 11 s d o 1 1 H • d I d ( · f r · ..i LI d -

lho. Trabalhei em uma 1.'1•1·d11111·<1 

ca 
I 

as CO j sas det'díll-SC Sl'íll lllU i tos p l .._)11(1--;, f j Zl'IIIOS Ullld 9rl'Vl', 11d (r 1-

t i ma fomos dl'mitidns, 1w total 1.fr 1:)2 d1·111iss�l's. Nt.1 cidt.1d1· vo11 p 1 ·111-

t' i zando par't i e i par' d11 Movimento Oper·�1·ío, llll'. envolvendo co111 ,iov(·11--; 

q u (. s i n t a 111 111 a í s e s t a r e a I i d a d e ' a p l' s d I' '-1 li l' na lx e 9 i � o N o r t e / N o 1. d ( ..... t (. 

'c'1 Movímc�nto Popular cumpr� \Jln papel muÍfll i111por,tante; a l'utu �w1· 1111· 

1 h ore s e o n d i ç o e s d e v i d a e t r aba I li o I i...� 11 p n d e III e s t a I' se p n 1 · d 1' ..., No 1110 

mento vamo!"; buscJndo envolver a juventud1· no s�u cnn,junto 1• h·11f-.i11-

d o t r aba I h t.1 r, as e 
1
s p e 1, i f i e a ç � � s I d e n t r o d 11..., ' 1 i III i t. l' s q lll' t 1 · 11 II u . 

UM POUCO I E HISTÓRIA.· 

de e Regional no 

dl' (li' i 1•91•111)' 
1 

per;ndo 84 <1' 

I' li i 

bó, 

ç � o Na �: í, o na 1 se n d o a llliP I i a d o - 1 i b e r a d o d e 8 b a 8 8 , 
' 1 

l' ('()íll() 

1 

t.odo bom amp I i .ido ri z dl.jll i 1 () l.jlll' lldll rui l'dpdl' í t ddo pdl'd 

·'
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,. " [qu i p1· 1-

I' " ,\NA., 

-

pn1.' ti·t·s e,p,·1· 1 1·1H· 1 <1--. d i 1' 1 ·1·e11f-.l'S nd .IOL' 
1 

()l1d1 • \lllhl --;1)111()\1-SI' d \lllÍ-l'd; d I O 1'111 �l' l 1•1tl 1' 1 1 i d l'd<-;(' d1• 

i 111 ih·--; 1·111: 

pouca a1·ticulaç�o t'11t1' t' ds t·,�H·1·i:,1"·1 .is de 111llvi1111·1 1f.11; 

no rno111 1 ·11 

to da minha 1n1c1açao no movi1111..•11t.o, -..;111·91 co1110 111uit.os 

de um processo massivo (3ºCNJT) que 111uitas vfizcs nao 1• 

formativo a nivel de t. e r m o s <' 1 e me n t o --; p a r d s e r 111 o s r e ,1 iJ 

assumindo t>st.anc ia d<· cnord<·ndc.,;c...10, <' .is t•st.rutur·c1s do 

movimento. É clar·o que t.udo isso .i_jud.i d cdpt1cit.dt', 111.i-..; 

t r a s e o n s i g o t a 111 b � m a 1 ,9 u 11 s 

supera-11) na prc1t i ca. 

. . 
VI\' 1 OS q \1 '. s-10 dif'ict•is 

C o n t u d o t e r a ma r e a d o que a J O C , q ll 1 · l' 1 a 1 • r t: i t a COIII 

Açao, quv Açao p<1r·tt' d.d 1·1..·al ,id,1dv, q111• a 1·1·.il id,H.li- s1· 

d I. d . 1 d' 
1 . 

j t' d . J CSCOOl'C vcn 0-.111 gdn O a 1;0ll.JUl1tu1'd 1_ ()S atos a VI Ud 

e�) nosso pastc-ddo liist:11-i1.·o, dvsc1d11· t.udo 1 ssp co111 d 
,-

cnnt1· i bu i çao do [11.-is, 1·nrn d cdlllld ,l.i tellA, SOllldlH.lll-SI' 

a busca do c1·cscc1' ju11tos co11111 1·ol1•1 l\·ll, s1•111 

da CONCEIÇ-AO, HEl ENA e ANA f itodos d1· l-11·1;·111) t •ssd t:x�w1 ·_1_ 

1'nC Ia l1dll Sl.'t' Í d 1--H)SS i Vl' 1, d \/lll'l'S llld 1--; llllld \/l'Z llll'll 111\1 i Í 1 1 

obri�ado. 

A 2ª 1•,pc 1' i 1•11c i d l;·o i d de Sfl' 

aprendi muito com ela, possibi i t ou 
'1 

1 CI' Ullld J i IIH'IIS�ll llld-

1 s na�:, i 011a 1 1� ,i ntcr�nac i ona I dc1 JOC, .iss 1 111 l'lllllll crnrq .. :ir·1·1·1 1-

d 1 • !' 111 C I h n I' 

cal e Popular, 

. . 
l' 'sf.)<' 1'

1
1 1' IH' 1 d S 

contudo tr�uxc algumd� questocs que 

nuo apr�ofu11dando; entre elas o t.ip11 d1• JOC que 1 r11.i�11rw,.i 

re I açao de força entr�e Parti' do t' Movi 11w11t11 Üpt ·r·�r· i o 1· o 

•



-�-

' 

pessoal me dl'safiou a sup 1'1'c11· 111111t1<1.._ d,Js li 111if-,H,: 1H ·s li'"' 

t L' 11IH), 011J l' hnjl' �)l'Ul'lll'O t1·.ih,.ilh,-1-l.is. lo.d.1vi.i .iv.111111 
-

LJUl' 11ao estdvd �)1·c�1.11·,.-1d11 �1.11·.i .i--.--.11111i 1· o des.il'i\\ li\\ 111P-

Foi a pr 1me1ra exper 1en c 1a de ilH'rado na l\cgiao, .iss 1 111 

ter seus i lwrd+I 

dos amp I i <1dos; LEIDIR, depois ZI, TONINHO, S A N D 1� A 1 1 • E U � 
como a JOC nac;onal ';n;c;ava a 

p r o e u r a vamos o c a m i n h o d e , o mo s 1 ' ci.J ,, i d a r' l' 1 Ll ...; � \\ E x 1 · 1 - 11 

tiva X Ampliados (papel de cadu um, cnti,c outr.:is co i 

sas), e ao mesmo tempo canso I ida,, a JOC llds Rcg i ;c
1
s, 1 1 · 

vando em conta toda uma conjuntura eclesi�stica desfav� 

r�·ve I onde as conscqÜenc ias da si tuuç�o i ntl•rn.ic i o,n.i 1 
1 

do movimento tinham 

Aval 10 que as distâncias das Regi;es No�te/Nordestc tem 

entre s1, o exessb de trabalho que isso traz para arti

c�lar de forma comu� a JOC na Regi�o impedem que um I i

berado so cumpra seu papel integral, por mais boa vont� 

de que haja, o traba'I ho e muito e o saldo e pouco. 

nao houver uma forma de I i beraç�o com dois. 1 i berados 

acredito que as exper1enc1as 1 -
-

na l\eg i ao serao 1 imitadas.

A 3ª exper,1enc 1a e que estou dcS L'l1V10lvcndo no l�ccil'1·, 

aqu I a Aç�o acontece mais a II f v1· 1 de 1 111 e I açao d 1 • .IP-
- ' 

l' li s 11 a a ç d () l. o n s (. ci ij t' 11 h' ll1 L' li h. 1 11 d .1 o e . f dZl'lll()S 11111 f-1·.ih.i-
l 

1 

lho de equipe, onde 
. - .J ' L ISSO aJuua )dsf-a 11tc. A.vc1 1 i o qu,· p.i-

ra mim e somatorio as e�per 1enc 1as dos1 oompanhei,,sll lJl,11' 

estao na cidade. Em j'unho cumpro 2 anos do meu tvmpo, 
- , 

hoje vamos vendo que a ,� idade nao e;sta forta I cc ida ,
1 

L1p 1 ·

sar dos passos, que deu, h�" ainda mui to caminho a P L 'l'cn� 

rer. 

1 Mais i 1nf o�maç;;cs I e iam o ·rc I atc;>r i o do f orta I Cl' i 1111'11 f-o do
1' ' - - 1 

�ec i f e , que foi para o En,�ontro Nac i .ona I eim t -evere I rD ou

procu,�e o amp 1 'i ado -d� sua e i daL.�<'. 

' 1 



... 

F Is. :!.b 

Sobre a ava I i aç�o da JOC vou I i III i t.a1'-llll' u una 1, sar d1· 

for·ma simpl<'s <' br·ev<' a l'llllJlllltura dll MPvi1111•11to, cont.u 
1 

r· 1' · 1llll' S Ili d ! ' S l' I' d \ l' � 1 O 11 d <' 1 n-do wsto est� 

t,.,rílac i oan 1 

implícito na 

Avalio a JOC como um movi 11wnto d1• Forrna -

ç a o (' o r SI a n i z a ç � o d a J u v <' n t u d e T r aba I li d d o ,, c1 • Por s l' r -

um mo, i 111t·11to, a JOC' l'VO l II i u t' sua evo l 11\�P h·m v�,-i os 

Em 50 d J(\(' 1'r,J carc-1ct1•1· i zad<1 fHll' s1·1· 11111 1111,v i 1111•11to 111<1s 

SI\O e L',tremanll.'lltC l'Cligioso; !'111 (.1l) () IIIPVÍlllt'llf-.l) J )dSSd 

a atuar mais dentro da conjuntl ll'd, t 1ll' 11<111do-s1•: 

dicativo, (' a fas<' 

. . 

I' !' 1 V Ili 

cais de trabalho, etc. Em 70 a JOC 1·<11·u1·h\1'ÍzuvJ-sc 

por ser� uma organ r zaçao de quddros, <1s d i vt•rg�nc ias cn 

rra, acentuam dentro do contexto intl'1'11acional e t'ortc 

no Brasi a formaçao d1' Grupos ck Bas<'. A JqC , n, e, u -

O carregando toda' essa t'xper I cnc r a d,· um movi rnento 1·rn 

crcscÍ<!mnto (massivo) e formativo(quud1·0), esse dcbut<' 

acontece 11<.lS d i vt>r sas estruturas do 1110v i 111ento; QUE T 1 

P O D E J O C N Õ S Q U E 1, EM OS? , tanto o 12 C' N J T 1 · o 111 o o 4 2 C N J T 

t1·ouxc1·am �1-1,·J 110s u nws111a e, 1 �1.'11t�1 u: t 1l1·11u1· u AÇÃO MJ_ 

L ITANTE MASSIVA E FORMATIVA, FORMANl1 L GI\UPOS DE JJ.TT. 

n cl B As E 11 A A ç Â o . 

Contudo nu 9,�a11d l! ma 1 01· 1 ,1 , () quud1·11 d1· 111 i I i t <111t.<' tJlW 

a 'j C pOSSUl' 11�0 \ l'm dl' llllld l' ,�l l'I' l l'll1· 1 d d 1110dl' 1 O dd 

1 : • 

mas 1vns, 

contradas 

(com 91·upo d1• h<1s1·, dCOlllpu -
1 

(SIJT/CNJT)' aval 1 0  qu<' 

n L' s t 1. se n t i d 1, s u r g e , u 111 1 · n II s,, q 111 • 11 e , ... 1 d a f'ormu 

de dcs<'nvo I ver o m;;todo do movi m1•nto 1· de cu111n cnn11.)1'1'1'.!_: 

A JOC vem mudando sua 1•st-i·utu1'J (d1· 1·01·111u pos i ti vd) d 

(' d d d p l' I' r l) d o ' p d s s amos' p 1' 1 n T 1. i :ili �Jl 1 1 () , 

11-1dnr0s n-1 l, 1,gido, etc. Tud1l isso ,·,,111 o i11t·.uito d<' -1v<111 



... 
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çdrmos. Mas nao fornos 

sa forrnaç�o I imitada, 

formar outras p ssoas 

"p,· o r oml,rndo 
-
""'ª �cl s "'"' "'" d,• '""

ou scJ d d pr at i ca I do rn:: todo; Je 
1 att'clVI''-\ dd dÇdO. 1 

O M�todo da JÇC um m�tndo Jial�tico, �ÇÃO-FORMAÇÃO 
1 

AÇÂO por isso OBJETIVO E SURJETIVO. No campo ohj1d·.ivu 
1 , 

tr�aba I hamos b1'm, ana I i s.1111os .i u 1 �1,1mos e ug i 11ws. So q 1 11· 110 

� 1 1 - ' 
campo subj l•t i vn, ond1· 1"-d-,H1 .i l\1•v i s,H, dl1 A'i"º 1· Vi d,1 1· ,1 

Formaç�o C'omplcml'nta1· 11un 

µn1·t�1H· ia 1..kv ida. É mui to 

d.111111-; lllll i tos pc1s-;os 1· n1·1II d I r11 

j' lll' t I' llll IIIOV i tenf-.<1 11-; Ili i I i f ,trl-
1 

que a A AO permite ver. Quc111do sdirnos d) campo 
- - 1 , 

objetivo 

(AÇAO-CONCRETA) o mi I jt.intc· 11-10 dl'scnvolve, <1i 1�st-c1 <,10 

meu vct' ,1 11nssd difivuld c11.k ,!,, pPIISdl' n 111ovi1111'11-f"o, 111· 

planejar a açao e de projct,11' c-1 conjunt�rd, l! dP so11hc:H', 

e ter saudade do futuro ... 

Nao conscgu Imos t -"01' j Zdl' l.l dt,:d(l que d r( ZPíllOS pdl'd f l'dll'-\ 
1 

formarmos o pequ no em um �1·.111Je, o ador1 rncc ido t•rn u111 111 i. 

1 i ta n te soe i a I i s ta . T r aba I h u 111 os rn u i t () b t: m a i n i e i c1 ç u o

ma s f a I t a no e o n j u n to t r aba I li , lr rn o s o e o J t e� d o que ; o r n c1 
1 

o iniciado em um lfdl'I'. [),, qu1' fnrmc1 dà
l 

esse pc1sso?Ou.il 

o processo qul' ex i st' 1�ntrc u111 Jovem i n i e i ..::ido p.:H'd hll' -

na r -se m i I i t a 11 te e h a v l' ? ( l' s 1 " 11-1 p a ,, t e 

todo, rcv i s�o e formc1ç�o co111p l l'mntar). 1 

ubjef·ivd d() Ili(' -

- -
Acret ido que estas qucsto<.'s l'stao prcsen1tes cm todos, ( n

Encontro Sindica 1 /Popu I a1· 111osf-l·ou isso) ,I cabe d nos conto 

conjunto o d1•:,;af i o de d1•sv1·11d:1-I d$. 

uoE POVO PARA POVO nE troCA PARA ÉPOCA AS líl�IAS 

DE BEM E DE MAL VIRAM, ílE TAL MODO, QUE MUITAS '. 

VEZES REVELAM-SE CONT"ADITÓlxlAS. OBJl:TIVAMENT[ 

O BEM NAO É MAL E O MAl NÃO É BEM. SE ENTENDER

MOS A O R I G EM D O BEM E 11 l1 MA I D ESA P A x E C E lx � l , 1 T 0-

0 AS AS FORMAS D E MORA l ll�AO ES E CADr UM POD Er� Á ' 

AGIR COMO BEM ENTENílER" 

( K a r I Ma r x 1) . 
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j 11,l I l', l ,: .� l l \ l' .11 l l' 11\ll'llld 1 , f 11.!11 Ili 1 

r 

1tdntl' <'st;.a dl po1�a sPr indicc1do, e pdt'tl p<11·l 1c1p,1r� dc1 vidd d11 _111u 

, 1 llll' 11 t n . VI l ül, 1 A llllld \ dlll l 

-.,d qul' 1' l ,•s me p1·oml•t.er c-Hn no Enco11tro Si 11d i ,-d i /Popu 1 <1r e 11111<1 1·.i 1 ,.i 

d,· chocolate, ::=.into que faltou l'lcml'11tos l'III 1·1·l dç<111 els 111ird1<1-; 1 111-

p 1 1 ,·,1çOl'S. Aq11 i , ,111 ,• l ,1s. 

llm ,i,· l ,•s 1' �1,11· ,·,imfH'I' d ,·,p1 q,,. d1· 1,11·1"11·.- 1 111,•11 t (l .i 1, 111 

Ili,, d,• 111, q11,111dn t,·1·1111 11.i 111,•11 t1·111f1,, .iq111. /\,.il1 ,, q111· .I" 1•-;lu11 1111 

Eu <' MÔNIC'A 11 d lll {) I' d llll • -; d 1 �Jll 111 j· ,·111fl<l l'I' 1 d\,: dll ('li 

e 1-.:a,1 <JL' no::=. ju11ta 1·111os em JdlH' 1 1·n Jl' 91. Sdh,·11111s 11111.· f-dnto l'll ,p1<1� 

t,1 ,·l,1 ,•stan1<1s as-;urnindn d1•s<1fios 11<1 .11l', ,, <11 11l111s i111plic<1d()s 1111 

E111 t'u11çan dd 11os--;d 1·,· 1 d<.,;<.10 vc1mos co 111 

s,· ambos fn1·111os ,, 1 ,, i tos �1.-11·.-1 d 1·1H11·J�·11.i1.;,111 11,11· 1 u11d 1, 1•st.d11111--.. .ilH·1·-

hd_j·<1 d 1•l1·içao d,� um ou dl' 'outro, a 11<1::--sd 1·,·i'l,·,do 1• de fi.-<11·11111-; 

_1u11ro--.. 1·m �do P,iuln cumprindo n fH'1·Índ,1 d,· 1 -,,, . ...._ .i11u-; • 

.11· n m,'u p1·,1c,·ssn d,, AÇÃO c nm d .1.1. TT. 

que 1 )(li' 11111 d 

f d ..., 1 . , k .i m .i d u r , · e i m " n t o p 1· o f i s s i n 11 d 1 < • d 1 · 1 , · i ( " , 1 · d d 1 · i d u III f' 1 • , · i , 1 1 11 · -.. 
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Pessoulmente concordo com o processo porLJUC concorJo com 

a forma de eleiçc10 na JOC, concordo com a eleiç�o porque concordo 

com a nccess i dddc e 11:�crmos trc:;s pessoas para ..:i coorden..:iç3o n..:ic i o

na l. Sendo dssim rico por· dLJUI <1crcJit.<111Jo que ds ciJ<1Jt•s 11<1 hord 

de votarem I cvar..:io cm conta as i mp I i v.içcH:s I evantadas e que c..:ida -

mi I itantc assumd com os companheiros 1•l1:itos d rcspons<1bi I id..:ide de 

coordenar a JOC NAC I ONAl . 

\ 

"O UNIVERSO NAO É UMA IDÉIA MINHA, A MINHA IDÉIA 

DO UNIVERSO É QUE E UMA IDÉIA MINHA. A NOITE NÂO 

ANOITECE PELOS MEUS OLHOS, A MINHA IDÉIA DE NOITE 

E QUE ANOITECE POR MEUS OLHOS; FORA DE EU PENSAR 

E DE HAVER QUALQUER PENSAMENTO A NOITE ANOITECE 

CONCRETAMENTE, E O FULGOR DAS ESTRELAS EXISTEM 

COMO SE TIVESSE PESO" ... 

(Fernando Pessoa). 



PROCESSO DE ElEIÇAO 

POSI ,ÃO DA CIDJ\l)f 11[ C'lll\lTIRA 

NOME - MANOE l 

Compdnhciros, 

F Is. :rn

Vi rn,11-.; utruV(! S tfost u env i ut·-1 lics u 1 �uns Judos r'<! f(•rente 

d discussao fcitd por nos a respeito du indicaçao do nome do compa-ri 

nheiro MANOEL � 1 iberdç;o ndciondl. 

Destd feita chegdmos d conclus�o que ele tem uma vdsta 

bagagem a nfvel de participaç;o no movimento popular por ter parti

pado do processo de ocupaç�o real i�ado a 2 anos atr�s pela organiz� 

çao XAP I NHAL e hoje ser ele um dos destaques dentro desse mov i'mento 

os compdnh cir<1s devem ter sentido isso no encontro sobre �ovimento 
I 

sindica I e popu I ar red I i zado cm T abo3o dd Serra ( SP) onde suas ·co I o 

C<:lÇOOS ll nrVl'I dl' l' 1,-)l't'i�tH'iu Jp vid.i t• l-lÇuO t'l'Vlllou Hlhl Jodicação 

desempenho, persevcrdnça e cdpacitaça<> no assunto. 

Por�m, por varras motivos e dificuldades nesse processo, levou-o a 

afastar-se das reunioes e atividades da JOC e que fez com que, nes� 

se momento Mano esteja por fora do que se passa pe Ia JOC. Por.·.. , ,

enquanto n�s aos poucos dentro desse processo temos o desafio de re 

fletir com ele (o que j� vem acontecendo) no sentido de contribuir 

com alguns elementos e traz�-lo novamente� JOC. 

Nesse sentido nos colocamos aqui fechados a sua indica

çao, pois acham:os que para eleger um coordenador nacional ; funda 

mental levar em conta os criterios lev�ntados, e por levarmos em 
, 

conta isso queremos deixar Gcm claro que o cc,mpanhciro Manoel esta 

fora dos critcrios e orientaç�cs da JOC. 

As reflex�es feitas aqui foram realizadas com a presença 

de representantes dos n�cleos e mais a do Mano, o que no final ti

ramos como encaminham��to um outro bate-papo sobre a JOC� 

(Quero aproveitar essa para lhes fazer 
' . , 

um pedi do; Jª 

vendemo�' todas as 101 camisas e precisamos de mais. gostaria que 

nos enviassem mais u�R� 50 (+/-) no m�ximo). 

Sem ma)s para o momento, deixo aqui o meu abraço e to 

dos voces e um beij�o dos demais, apesaf de nao caber tudo aqui.· 

Pe Ia JOC- de Curii ti ba 
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Ana (S�o 

Md1·l1 (S,rnt,,:-;) 

Ti nd ( dmp I i dOd) 

11 111<1 
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' -
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1'cprl's1�ntando uma cid<11.k, V,·,·a po1· 11111 d1,:01•,-.; fH'!--!-,(hl IS lldll <'llfl'-,l' 
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Como voe<•--; podem v<!r r<istaram a Ana(SP) u Ana 

( ma u � ) , C I a r a ( F r u n e u ) , T i 
II 

u (. rn1 p I i d d , i) , .i s s i m e n t. 1 · um o s o u n o 8 9 e o 

ordenando o E st.,1Jo p1�dt. i Cdlll('f1h• COIII .1 fH'SS()dS, pol'(jlll' d e 1 ,H'd ("·,-

mos o b r i g a d a d nos r <' u n i r d u r ,J n t e• u
s 1 • 111 d 11 .i p dr d < • n e <1 n1 i n li <1 r 

nos s d s 

Agora para o ano de 90, onde termina o manda� 

to dessas coordenadoras abrimos o irocesso de eleiç;o e tivemos 

que estender o mandato de Ias para ma Is um ano, por f a I ta de mi I i -

tantes para assumir esse desafio, e tamb�m estamos vendo a poss1-

bi I idade de re�ional izar a JOC do Estado (devido ao seu tamanho) 

para reunir os mi I itantcs com mais frequ�ncia, faci I itar e dina

m I zar as açoes i ntcrc�mb i os, an.41 ises e envo I ver mais mi I i tantes 

na coordenaçao destas, assim capacitando-os. 

Hoje com muito esforço das companheiras cst! 

111 os y u l' u n t, i n J () () ,.111 J u III l! 
11 to J o E s a d o 1 • 111 s <.' u s v � r i os as p e e tos ( e n � 

contros Estadu,1is, p,n·,1 discutir u uo, c...:ip...icit...1ç...io, ...:iç...io reprc -

sentat i va, parti c i paçao nos encontros nac i ona 1 ... ) 

Discutimos anterior ao processo de eleiçao 

nacional, sobre a possibl idade de uma de nos ser indicada para co 

ordenaçao nacional e vimos que temos um quadro de pessoas que es-

tao dentro dos crit�rios, 
. -

so que essas �esmas pessoas estao proj� 

tadamente i mp I i e adas na organ i zaç;o ainda fr�g i I do Estado. 

A saida de uma delas pode�; dificultar o anda

mento da JOC no Estado ou ate trazer graves danos. 

Do i xo pdra voe s ,wa I i ar •m, ' acrud i to na r�M

ponsab i I idade e comproll)J sso de cada mi I i tante e cada e idade ao e I e 

ger um coordenador nao cri• um problema e sim um passo a frente em 

nossa lut� junto a Juventude Trabalhadora. 

Obs.: Quanto a ccimpanheira Si lvana nao cito ela acima, pois ela tem 
motivos pessoais suficientes para permanecer dando sua contri 
buiç;o aqui no estado por muito tempo. 

Pela Coordenaç�o E�tadual 

TINA 
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PROCESSO DE ElEICÃO 

REFLEXÃO DA CIDADE DE MAUÁ QUANTO AOS NOMES INDICADOS NA ElEIÇAO 

PARA A COORDENAÇÃO NACIONAi - SllVANA E ANA 

SILVANA: A cidadr! partiu du discussuo levundo cm consid(!raç�o cJ 1m

port�ncicJ d(•lu nu cid.id<) t' ;, cluro que sucJ scJidcJ neste mo-

1. O qucJdro d(' mi I it.i11t1·-; V('lll se r( ! duzinJo e <1indu l! s ta l!m 

processo de conso I i daçuo.

2. Dentro do movimento� a �nica a ter uma açao no local -

de trabalho e uma aç�o representativa (partido, .. ) nes�

se aspecto vai tentando contribuir com o conjunto da ci

Jade que hoje n�o tem cluro o processo que leva um mi I i
- -

tante a açao.

3. Vai tendo dentro da coordenaçao de cidade, dificuldades

em coordenar o movimento.

Outra implicaç�o muito forte, feita na cidade e reforçada 

na sua reflex�o pessoal � a sua sa�de. 

Tem hoje 50% da sua capacidade pulmonar; nao pode pegar 

nenhum tipo de infccç�o pulmonar n�o se desgastar cm via -

gens e visjtas e nem pouco se cansar em demasia. 

Essa rcflexao partiu a partir de uma consulta com seu m;di 

co, que a aconselhou a pensar bem, para assumir tal desa -

fio, pois seria praticamente impossível continuar o trata

mento com ele, pois necessita �e cuidados especiais e roti 

ne I ros como - acompanhamento m�d i co per i �d i co, a I i mentaç;o 

tapotagem e nataçao. 

A cidade vat sentindo dificuldade em se abrir ou fechar 

quanto ao nome da SILVANA, pois sabe qúe nao se pode radi-

ca I i zar neste momento e entende tamb�m que a Si I vana esta 

dentro dos crit;rios, mas que apesar.disto, sabe ta�b�m 

�ue suas impl icaç�cs com a sa�de s;o serias e que por es

te motivo n�o tem condiç�es de assumir este desafio. 
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ANA: Nao foge muit.o da ,�c!flcxao t"Pit.c.l com o nom(• Jc.1 Si lvc.lnu, quant.o 
- -

a contribuiç�o 

1 i tant.cs. 

na conso I i daçc.10 cio quadro e na formc.lçc.lo cios m r 

Mas hc.l ci11ds i111µl 1cdçocs nruit.o ro,�ti•s rc!l'lct.idds pc!ld cidudc·: 

1. A Ana nunca vrvcu uma <!xpcricncia de uçuo, desde quando cn-

na JOC s� f'o i assumindo 1 !strut.ura: coordenaç�o de ci 

dadc e 1·st.udo e ncst.c sentido a proprrd cidade Jª vem tirc1n 

do exig�ncia quanto a isso que e da Ana buscar um novo em -

prego e 1� desenvolver uma açac,. Cuant.o a indicaç;o do nome 

Ana fica uma preocupaç�o: como pode uma coordenadora nacio

nal contribuir com o conjunto do movimento nacional e inter 

nac i ona I sem nunca ter vivido uma cxperi�ncia de aç�o. 

2. A Ana hoje faz part.e da coordcnaçao Estadual e essa e muito

1 imitada, seu conjunto hoje � de 3 mi I itantes, sua sai da se

,�ia muito comµlicc1da, µois al1•111 de• cst.ar de f'orrnu ef'et.ivu,
- -

contribuindo com a art i cu I açao e conso I i daçao do estado, ho-
- , 

je nao tem nenguem, tanto na cidade quanto no estado para

assumir seu lugar na coordenaçao de cidade e estado. Outra

quest;o forte� que a Ana est� sendo projetada para assumir

a I i beraç�o de estado.

Em tempo: como o proces o de iberaç�o do estado e maior 

d� mais tempo para se trabalhar nomes no estado mas que 

agora isso seria impossivel 

Nesse sntido a cidade, tamb;m, nao se coloca nem aberta nem 

fechada quanto ao nome da Ana, mas quer algu;m na coordenaç;o naci� 

nal que sinta unido uma experi;ncia de aç�o e n�o de estrutura e 

assim passa contribuir de forma mais efetiva com o conjunto de m11 i 

tantes. 

\ B E J o s 

JOC MAUÁ. 
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PROCESSO DE El EIÇÃO 

NOME ANA LÚCIA PONTES DE ME I ONÇA 

NASCIDA - 04/04/66

CIDADE - MAUÁ - SP 

Situaçao Profissional: 

Funcion�ria P�bltca Estadual 

- -

N,10 t.t·11lio prof i ss.io. 

Exper i �nc ia Mi I i t.ant.c: 

Desenvolvi açao no buirro a nivcl de local de trabalho 

passei por 02 empregos n�o conseguir formar um grupo,ap� 

nas articulaçao, e part.icipuç�o cm greves na Prefeitura 

de Maua juntamente com as companheiras que trabalhavam 

comigo. 

Em 87 participei da corn1ssao Estadual e Nacional do 4º

Congresso. 

Na cidade faço parte da coordenaçao da cidade e Estado. 

Creio que dentro do movimento, tenho ainda que avançar � 

cm var I os aspectos, pr i nc i pa I mente a n i ve I de an� 11 se e 

aç�o individual (estar me definindo) em relaç�o a mesma) 

dentro da cidade vamos discutindo nesse sentido sabendo 

que essa dificulde vem atingindo tarnb�rn ao conjunto. 

Aval 1açao da lndicaçao: 

Achei importante ver meu nome indicado, pois fez com que 

Eu, fizesse urna ref I ex�o do que rea I mente cada rn i I i tante 

significa para o movimento, foi a partir desta reflex�o 

me apegando mais� quest�o da cidade e tarnb�rn do Estado, 

que acho minha indicaç�o feita no momento errado. 

Hoje na cidade, somos um quadro concreto de 08 (oito) m1 

\1 itantes, onde ainda nao conseguimos fazer com que o mes 

mo se sinta formado e totalmente seguro para assumir a 

aus;ncia de um mi I itante, se tratando este de um coorde

nador e com maior tempo no movimento (o quadro na cidade 

� novo) . 
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Na e idade cumpro um pape I i mportantc pn i .._ tento, j ust . .Jr111·� 

te com a coordenaç�o e ma i 2 mi I i tanh·s supr r r as necs

necess i dadc e dificuldades do conjuntu, ll'v.Jndo ern contd 

qLH� a prnp1' r a coordcnaçcH) � ossu i I i mi L11,:lws a qua I d l t·�1<1-

mos a falta de uma assessoria dir'Pt.J �)drd 1·ontribuir 

e:: o n o s e n . 

duas e o ordena d oras e a a rn p I i a d a , o 11 d e c1 .._ ,, l' s p o n s a b i I i d d -

des sao grandes para uma coordenaçao pl'qucnc1. 

O Estado v t ve hoje um proces o de conso I i daç�o com e ida -

des em fase de for ta I ec i mento. Para a 1·oordenaç;o se tor

na cada vez mats importante garantir esse processo, acima 

de qualquer ()utra mesmo da Eleiç�o Nacional, pois entcn -

demo�s que no momento, o importante e f orta I ecer um dos 

Estados mais importantes a ni el de 

Nesse senti do a coordenaçao amp I i (111 Sl'U mandato para 111<1-

1s um ano terminando assim em julho de 91, para nao entcr 

rompermos isso e dar tempo tamb�m de te1' a I gu�m parc1 as

sum Ir meu lugar (da cidade), e das de111c1is coordenadoras. 

Sendo assim, desfalcar a coordenaçao e o Estado, ncs_sl' p� 

qul' hojv vi v1\ uma novd 

fase de cstruturaç�o que � tenta,, se 01·9a111 zar por re� 1 dll 

(interior e centro) e agiliza,· C' facilit,1r nosso h'<1b.ill1<> 

dentro do Estado. 

A nivi�I p1•ssoal- familia - a maior irn� ) licaç�o seria o fi 

nane e I r o , p o I s d e n t I' o d e e a s a , v I v l' 111 o " e o III u III o r· ç d nll ! n t o 
,U , -

que se baseia em nossos sa I ar i os, fo1'<1 a i mp I i caçao .i fl' 

tiv a dentro de casa que n�o se foi trabalhando para umu 

possivel ausenc1a. 



... 

Ndmoro: Hoje vivo um 1�elacin11<1111l'llto de mais de um <1110,qut· 

poss i ve I mente seria prl� j ud i c.id,1 ,, n�o sdbemos ('<llllo 1 1·t1li.i 

1 har o dfdstdnwnto j� que 11:11, .i,·t'l!d i to mui to num r'l' 1 t1l· i 1l

ndmcnto vivi do d d i st:irH· i d .

- \ 

cidddes l'l'fletir dte qLH' ponto 111i11hd ,·1,·iç.io ir·iu cont.1·ihui1· l'lllll 

o movi menta a n i ve I gerd 1. Espero que .is e i dddes I evem enr Cl>ns i d,,

raça-o todos 

apenas de um· 

,() 

os pontos co I ocddos, sobr·(' todos os dspectot, t: tl do 

Umd boa ,�cfll·x�o, e dte. 

Ana - Mc-1u� 

16.04.90 

. 

' 
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PROCESSO l�E ElEIÇÀ 

NOME - SILVANA MARIA OE ME� :A 

CIOAOE - MAUÃ - SP 

NASCIMENTO - 01/08/62 - (27 anns) 

:::;1111 F11111· 1 ,,11.11· 1 .i 

r 1 .., • .1,

l\'d 

t r aba I h o no H o s t p i t a I d t, C I i n i e a d), M d 1I ,'1 - S o u E s ( · ,� i t u ,<1 1 · i " d() 

setor de Raio X, n�o tenho qualifi('aç�11 pr·of'issional. 

EXPERIÊNCIA MILITANTE 

Atualmente minha experlt'ncI<.1 111 1 itante e no lo(·dl d1· t-1·<1 

balho e na categoria. 

Eu estou com um grupo no hospital qLW Sl' l"OllSO I i d()IJ 1'.iz 

pouco tempo, apos a nossa �ltima greve cm dezembro Jo 

ano passado. Este grupo e rel'er�ncia parc-1 o Si11di('<1t.o. 

por enquanto ainda sonrns cm OS pessoas ( todus mu l lw1·1· ", 

pe Ia pr�pr ia rca I i dadc da caf-.t!gor ia). A nossa rncJ I or' p1·1·� 

cupaç�o; desenvolver uma aça(> onde consigamos trabalhar 

a formaç�o e tentar envolver o pessoal mais JOVClll do 

hospital e sem ser muito ativista do sindicato. 

EM RELAÇÂO A ORGANIZAÇAO DA JOC 

Sou J.1 coordcnaçao da t· i Jad(', passei pela 

de finanças e Coordcnaç�o Estadual, 

IMP�!CAÇÂO QUANTO AO MEU NOME 

Minha sa�dc: O meu medico colocou que 

gastante assumir um ('Ornp1·0111i..,:-;o rw:-;tt' nivt'I p1 l 1 ._, (' l l " ( l 

p li I Ili o I h.11 . 1 . li li l' 1. li t 1 . 1 d 1 () 

muita faci I idadt) de adquir•ir· inf'l'n,;�e:-;, 1' s1· pu1· v1·11 t u-

ra cu contrair uma i nf1•cç�n h i l , -1h:1·,1 I llllld p11,·11 

monta nos 2 pulm�es, seria muito dificil cu me r1·:-;L1b i·

lecer completamente. Diantt, disto 1•l1' ,1i11da f' l'z llllld pi·r·

guntas: 

como cu 1 ,, ta cont i 11Udl' o t.1'dtc1111cnto 1·om 1· l i·? s 1 , 1. 11 

Bem companheiros n�o pense, 

't · I O 
, . •ma t co. meu mcd I co ta111bc111 

qu� o meu caso f'o::-se 1-;;0

dl' i xou e I clf't> qu1�111 h·r· i" lf lll' 



.,, 

tomar as dt�c i soc's :--e,� 1 a eu, c1:-- pessoas que pur·t. i e i pd111 1111 ; 

n1nvinH'nto. Ele• d�)1'11c1:-- c•:--1-11-i.i \-lllo1·<111dll º" 1·,.._1·p--._ 

MINHA ANÁl ISE 

tipo dl' cond i ço<'S o 1110v i 111 1·11h1 f'Ddc' 1111' o f 1' I' 1' 1 · <' I' . 

11 1 ANTE 111 S 1 \J Ell VOU l'l)l l1l'i\l, i\l l:tlMJ\S LX l CLNl' 1 A: 

Fazer· 11ataçao 02 vcz1•s �'111' '-<'n1<111c1 

tnpata�cm 

do nescessarro 

, , 

. n11 1111 11 l lllll ,l Vl':;:l'S por· Sl'f'lldlld l' 

1 r d o m � d i e o O 1 vez f,) o,, 111 l' s e quando n e se e s s dr I o 

ljlldll-· 

T cr uma a I i mcntaçao udcquc1dc1 s e  poss i vc I no l10rt11· i o d1-

cstabe l ecer uma rotina. 

Nao fazer viagens muito co11.._ativc1s. 

POSIÇÃO OA CIOAOE 

ao meu nome. ML�smo porque fn i li i �h'1�1·0111�, 1 i 1·ddo l'st,uLH ! l 1•1·1:1' 11 111.i pll--. 1 

çc10 pois 1•st.im1,s c11m 2 nomes i111plic<1d11-.; p,11'<1 1•stc1 1•l 1·i1.,·�n. i\ cid.i-

de l. li 

dos c1'Ít�1-ios, so t-1:1·ic1 \)lJl' 

no scnt ido d1• coord1•na1', 111ds qu <' d i c111t-1• d1, '-Jl"Hit'u (Jlll' -.;(' df)l'l"-,l'f\-· 

td hoj1' pclt'd cidad1• s1-1'id 1·0111pli1·c1d11 " n1i11hc1 

Obs. 

estava com a Ana e cu ndo 1·011s<'�Jl1 1 <1clic1- I d . 

l�c1jos,
,O 

Si lvand, 

' 
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PR 0 C' E S S O I" E E l E I Ç Ã 

Nl'ME - ANA MA"IA l,ll""ll�UES 

l l'AI E - :2� ANl�S 

(' 1 f' AI" E - S Â L" P A ll I O 

CATEGORIA - METAlÜRGICA 

F 1...,. 4l 

(' 1 (' i ,_..·,() 11,11· ,1 

no, os cnmpc1nhl' i r'o--; que co111µ01'ao d 1•q111111· Nd1· i 011<11 d �hll'f· ir·  d,· .1 1 1

lh1), l' cntl'l1\) l'l1\j() Ljlll' (' 

Ullld Vl'Z que n�o s;, d i Sl'Ut i IIIOS 11s poss r V<' r--; 11()111(''--, 

tt'OS ,,stados, (' ()fll() d indicdÇdO dl' lll l'll nllllll'. A (·idud<· J1· s:�() P.i11l11 

V pa1't'1 u dt' qu l' cstdnl l,s viv l'l1d<, u111 p1·01·1· .... ...,u dl' l'u1·f-.t1l1·l·i11w1tf11 1 1· .... t.i

mos com um quadro f..H'qucno de mi I i t.Jnh•--;, 1 cvo11Ju 1•111 <·01if.d " 1·1·.i I i 

d d d (' d l' s t a e i d a d e q u L' V() l' � s j � d l' V l' Ili (' 1 li\ 1 )l. (' l' I' 1 l' \) s d 1. s d I' i () '--, 

muitos, hoje a JOC de S�o Paulo est� l'lllll um l)UclLir'O de 07 rni I it.t1n

t <, s , sendo O I d e I as m i I i ta n te nova <, llhl i s O .1 q u ' e s t � o 11 s s u 111 i 11 d o 

a g o r d o m o v i m e n t o , t em o s a I s i I d d e u III p 1 • 1 1  H i o ll �J <l JJ l' 1 l.k , · x h � 11 --; " o 1 • 

fortalecimento e e, Abib l'Olllo asst > SS<11'. /\ lsi IJ.i h·1·111i11<1 1·111 .i11lli11 

d�JOl'd Sl'U (' 1)m�,ro1111 ssn ('0111 u JO(' d,, s:i() 11 ,111 I () (' () Vd l 1·1· i Ili .i--;s111111· .. 

tdlt > cimentn l' por isso tem alguns 1·0111p- i nlil'i1·os quc v1 1·,111 p<11·t1 

San Paulo 

ra da .JOC de S�o Paulo, onde nos JiviJi1110--; po1·. 1' l'91c1<1, 1· 11.i 1·(·�11-

ao LJUC l'U e:--tou somos l'lll 04 111 i I i t<111h·s 1' d p1'\l_Í('Çd<1 ,, d1· .111111l'11f .i1· 

b�m exige muito csfor·ço Jc cada u111c1 dl' 1\l1s q111· 1·stc1111<1s 11P --;1·f1ll' 

cons i de,�ando que o quadro e µcqu1�no. Pu1· uut-1·<1 1 ddo h·111 d 11p ll --; 1 

ç�o metal�1·9ica d l' Sao Paulo, sa 1 mns d1' u111 �,1·oc1.•sso d<' 1·l1·ic.; <111 Ili_: 

d J Ü C C S t e V l' r e p r 1; Se 11 ta d d p O r 111 i Ili d d V d j i d Ili O S qUl' foi i111�1111·t<111f1· 

pessoa I mente a eh o i m p r o t d n te e o n t i n li d 1 • d l' s l' 11 v o I v e II d o li 111 t r· d h d I li o 

na ca t egor i a e acho que t cmo s qul' d v -i 111,: .ir· 1'111qu a 11t o J OC 11<1 Pf Hl � i 

çao cm varias aspectos. 



... 

A n IV(' 

lllll l'lll'',l) SdO, d Pl' ()J<'Çd() ,, ..J,, fd=l'I' 

conclui1· n p1 ·1m1' 1ro !::Jl'dll. Nd !'<1111; 1 i d 

111·,,I 1--.-.;1 ,,11.il =-i 1il1· 

(' llld 1-.; ,·,1111p J Í (',lll() 

1 1 '"'. 4 1 

,1 '·'"' 1-111 ,,,,,.

1 )() 1 '-, lldll 

C011S<'9Uenl l'l1tl'l 10l'I' cl Írllf..) ()l'td11Cld l.illS d,•--..ifÍ11--. l)II(' t('lllll'- I' 11<'111 f ll 'II 

sdm ,·111 t'i,·-11' 1 ()1 1�1'' d,, 1111111. A 11;v,·I d1' 111,,, 1111,·11111 t·1·11lll• .i11 1d.i .il,111 

llld:-- 1 Í 111 j t d(l� () S <.]li<' lhlll l'l)l\�-l'�ll I lll<l-,; f 1·,1'1.1 1 il-11 · t' ljll<' .icl111 ,11• <', 1 1·1· 

rna impo1'td 1H· 1.-1 qu<' S<'Jd su�H'l'ddd. R1'111 ,,,11q1.i1d1<· i1·11-.; <' 1'"'--.", -,1·11 1 1• 

junto d l'<'fl,,,� () J',,jtd f..)l' ld C ()()J'd<'lld(dP d1• <'Sfddll Ul\dt• <'li dllliH'III 

<'St,,u l'<'f'l'<''-<'l 1tdl1li,1 d ,·id.id,, d,• �dll l\111!11, 1• -.;1•�p11• f,1111'11·1 11 111 1 1d1,1 

,, ,p,, 1·1J ,. 11t· 1 d 

(' 111 J'l'duzi1· s (' li li! i I i t dlil (' '-, 1\(1 111,, 

,(; 

<] 



SÂO PAU l l1 

t ,· f' i d ,. 

1 1 42 � 

1 (\Ili<''• ,, l .i11,· 

_j.111-1n foi ,·nnc1·cti ::c.1 d! 1, com f"c1llic1-.; l' ,·l,ll'll, 111-is 1'1111 1"...., ct 1 1 1:11il1 <111d\l . 
. ,• -� 

.l.11·di 111 .l.i,p11·l 1111·, 1,,,_j 1· 1 \,11) ,,,j-.;1,· llldf�., 1> ljlll' ,·,1 1 d1·il,11111 ,,.11·,1 

1· dSSUfll 1 1' dl' d1 l1u q111' ISSO 1'.illit1 1 1 1 1 

nhd 1' tdllllh'lll d,1 \' i ddd l'. Nd lxHOM (,'Ili I q��, ,·0111 1·1,.:-111111,-; \'1111. 1 1 11 1 �jl'llf lll 

qut_: :2 d1,ld!::i Jd vinli,1 111 d1· u111-i '''I"' 

,-,cncta d1' co1111ssao de f �lw i ca l' �Ili lld 

isso nos ajudou muito na organ1zc1çc10 d11 �11'upo, '1 �h'·1-t:i1· d1· 1 1 J:-;1J , J d 

t l'fll()S d j j' j 1· 11 1 ,l.td 1 • d1• 

dlldll'III \ I VI' 

j 1 1  f 1',. \ ! '1\ '• d ll 1 1 d,., 1..11..., 

�, 1' ,. d 1 • Ho_11' lhl J CC' l'.1u I ll, ,·111 '� 1 
' . \ ti'-, 111,l\111 ·.i 

... 1', i ste. 

o,·a trabalha na llumati,· L1Ul' l'i,·c1 �w,·1,i dc1 l,Hl)M, 1·st.<111 1ll...., 1·p1111·1 .. "" 

do d fazer Ulll trdbalho dl ' int1•1·-r:1h1 ·11·,1, liu,il' () -.;l'tOt' (' d . I Ol' d1· 

pldtH'Jdl' !' I' ! '\ 1-.;.11· d dÇdU 1 d1• l'ot'llld !J I I<' \t'III 

cn11t1·ihui 1111 ll 11111it·o, 1•1 11h1ll'd .1111,l.1 11·11 1,,--. q111· -1,<1111,;-11· 11111 i111. /\ 1 1 1 1,1 

da J ,�\,, Sd111pd, 

l • 1 1' j Ç <H' -.; S j 11 '1 j ! ' d 

SdlU 1, H o M (' Ili () li 1 li h 1. 1) 

,-; dos 1111•t,11 (1t'lj i 1·lls - 1 



.::-,. 

1....,. 4.{ 1 

op os I çao compostd por J 00 co111p-111lw i 1•0-..; 1' c1111se�JU 1 1110s �Jdl'-irit. 1 1' llll'\J. 

sou juntdmt•ntc com o tr·db d l h () 1.L1 e I l'A 1\() lJU<.l I d Cri st. i lld ('(li\",(' 

g u  I u Sl' t' 1 l'gt•r cnmll Vi l:l·-pres i d1·11h• c11111 111.i i ,, outro co111p<1 11h<' i 1'11 dP 

srupc c!l· L-1br' i Cd. '"ª'' i d �)dl'd 

11 d() l'iqlfl'i ,,111- l'l' '-- 1 Ili 1' 1\ f 1' l' () ,; 7 
'1 
�, 

"1 e i çao e d chapa :2 qu1.· 1.·1·-1 d chcl�)d d,· upu...; i c,;�o p1.•rd1·11 1'0111 11111<1 d 1 --

70% p,1t'd ,1 ch...ipa q111 1't'd ,�o...; pv I egos, 1 "'"'º 1111' d1,-.;d 

111íl10U ba:-;t-111t1• 1 p111:,-; l'll 

�11 nava q1ll' :--l'I' 1 d t· 1 1111 llllld d i 1'l'1·,,11�.i t <10 q1·.i111.ll'. trllJU, 1't ll 11J'º" 1 1. ,11,
1 

f n i t' 1, r l • 1 li i d ,1 •

Enqua1�t<) jOC' fi z1•rnns 11111d p,•q111•11.i .i, ,1, 1,11.:,111, t1chu111n.::; q111· .i I l1<1f'" d.i

.re -

llp<•SI ao pl'rdcu p1.•lo fc1 to Jl' 11ao t1.•1' u111 t1·-ib<-1lho sign il'ic.1tiv11 ,,.i 

categoria, 
- -

o fato de nao renova ·at> d1.· q11<1d1·0 conheci do, 1 11-

fluiu, t' out r'os. 11a mi 11hu C X))<' I' 1 1• Ili .. , '" 

no !Õ-ctor •• agora acho que cont i nudm 1• si ni·o que e dcni-t'll d,· pt'o ,.. 

Cl'SSO que vamo�- sana-1 os. A n i v1.• 1 dP pl'O,Jl'Çun pen8ü qu 1' ,-!�J()l'<l qu<'. 

S.Jmpc1 

a/ ,1, p-11·111 lf'.!l,_dll

11 a e a t t • g o r i a , e u �J o s t a ,, i ...i J t:- e-ll 11 t i 11 li d 1 · , · l · u 111 o t. r' cl b u ll11, lf 11 1, < · ...., t " 
,O 

mos J 1•s1'11\t)lven dn 1-,rn:bcm. P,�t'd 1-..;so ,-.i111,·"· vu111cç<1r d di-..;1·1:ti1' 11<1 

llUl' l'Stdmt1 '-" Vi Vl'llll11, V,1 

mcs r1'p I dtH'jar a mi nl c1 açc1n ,_, 

e 

.. 
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PROCESSO ílE ELEIÇÃ 

P O� 1 Ç A O ,� A C I D A n E - V O l TA R O N I"' /\ 

OME - ANGÉl ICA 

F 1--;. 

Apr'C'S<�ntamos a SL'gui1' dlguns 

so de elciçdo o qual 
vos). 

v 1 <'111<'11f-o..., 1,.11·t1 t'n111-,, i hui t' "º f'l'<H"(•--;

l.� 1· 1,1,1·,l,•11,1,l1 ,1·,·s 11,11· i 011,1 i..., ( <· ,<·1 11 I 1 -

r,'1 

Hi:s t;,,icanl l'nte fala11d 11, a J '-VI\ su1·�1 1· 1·111 19ô2, co111 111uil,1--; d 1 I i<·ul 

d.id<' ..... .i 11 f, ,. 1 dl ' 1' 01·111.i,;�o/ 1· 1 .11'<'::d d" . l l1 \'. Mi I i I d1if·(·--; 1·p1·111<1d1,..., po1· 

d,· d,h·11 111,·11t ,, •. , , ,, 11111: 1'. P, 111,· 1 o,I,, d.i .I()(' 

l. lllf) () 

,· 1 1 1 · 1·,·s�,,,11,(· 11,· 1 .1/ 1,· 1 111 1'"" 

l'q' 1 atol' i () d1' ('nt'Ol1t l'OS (' 

com 1'stc1 f 1 11'1lldÇdn (cc 1'1'cl d t' I, 5 dl\llS) ,.,. I' j l'lllcll'dlll l\(l lilllV j llll'lif ll l)) 

1 ' l ' d I i :: d I,.' :; () 

I', 1 V l' '• ( I<' 

m1 1 it.i 11t 1 •s, 

do 3'' 1..'l'-,. I T. 
que ti,1' 1·.1111 1· 01110 t.1 1•,,1·.1 ,·111, 111 ,,,·iur·il-,u·i.i .i 

A pdr·ti 1· d,•sf-,, 1 ·1,11�j 1'1•o..;•-,11 l1ll·<1 111 ...;11 1·�1i1Hlll (dl 

Com o d 1'co1·1·c1' do tempo, VI\ foi c(•dv 11d11 --;('us 111 i I i f-L111t<,...._ <' ,if <' I H ·r·

dendo outr·os. ( 1,cicndo pa1'd assu111 i 1· d1'"" I' i os 110 rnov i 1111·111 o, l'OIIIP C(l-

01·,k 11,H,:,l l, ,11·in11-il (l 1'd<'i1·), l'n1·tdl1•,·1111,··11l·n l\i 1 , (l.l'lc111d 1ll), l'1H•1· 
, 

d<'naçan A111p I i ado l Hé I i o). Pc1·d1•11d1, �""' 1"11 .i d1· d 1 �111111,i..... 1·1·...,fH> ...,1 "" 

qu,• n�n r,11IIPS ('1ll1S 1 '9Uil1d<1 d,11' d .il�ptll" 111ilil,111fl'S
1 

l-,11110 f l olifl1-d 

1·omo L1fet i, c11111•11t,• r<-11111 1..'-1,· 1 1 ; i1,,1 ..... , l ui--; /\1111111 1 ,,, Nt• 1 so11 1'. -Ld111 i l ...;011). 

R,�sta conclui,· que dl':::-tC' quad1·0 i11i<'i.il, s 1 1 1111•11f-l' u An�-/·ll<'d pl '1·111c1-

nccc em Volta Redonda. 

Outro asp1•cto intl're:::-sunt<' de s<' lcvc111l.1 1· cHJlll e a difil·uld,Hk qti<· 

s<'mpre ti vemos em Vo I td l\edondd qua11h1 d l'n1' 111dç;o e I n I e I c1<.; c.10 d(• 

novos mi I i tantes a at.� dl' se cri ar' L\sp.i,;os mais abertos c1111p I o--; p d 

rd os jovens trdbalhado1'<'S ,•nvolvidns 1·1lll<lS<'o, g l'ranclo dssim 11111 d -

d<,f i <' i ;n<' ia quanto � 1'<)i1(lVclÇdn do qu.idr·,, d(' 111 i I i I c111i·<·--;. 

Nosso qudd1·n hoje 1• cic 1:2 111il1-i.i11h•s, ...;,·111io l)5 

(� 110 --;<'t1H' 1·om<'l'CIO, l' lllll --;,•1-n1· 

sos) com os ci1�mc1 is mi I i tc1 11h's 

CATEGORIA - MOV IMENTO OPEI-Úl,10: E i111f,111·t dnh· f1·izcJ1' qu(' d 1·ci l -,·�10 -

,,ia -dos co1Til'rcidrios e a 2ª. ma101· d,1 1·1 ddck, <'<'l'cd d<'. IJ.l)l)L) f1·c1-

bc11 hadol'('S na BASE e que d J e ;, d Ull l l' d ro1',>l ut.uc111t.1• lld IIJ\'Sllld 

Se tomarmos com 

cio (qu1� s,�n .1), 

um t rdba I h 1) dado 

ciados. 

refer�nc i d o qu,11::li-o ,k 111 i I i t d11h:s 110 s,•t()r' ('Pllll'I' 

VdmOS cnnstantd11do d d Ir i ('li l d,1dt• d(' :---1• d,,...,1•11vo I v 1 •r' 

ao n�m1-)l'O de t1·dbd l lidd111·,· s ,. os lior:11· i p:-; d i 1'1·1·1·11-

A n r ve I do Movi nl l'nt.o Op,•r�t' i () <' d1• l'df i·q111· 1 d 
I d An!:1t-1 l l'd (' \1 111 I\PIIII' 

de t'cfer�ncia pa1'd a JOC. 
(C, 

O sctn1· conwrc i o tem um p I ano pc11·c1 <' llll'"' 1 i d-11· uma opns i ,; dei si nd i 

ca I m<'d i anti· a formaç�o de n�c I eos d 1• 1·11111<'.r<- i �rins pr'o ul' t'd c11t11<'.l'-

c ia l (j� l',ist< • OI n;Jcleo <�111 fu111·i11 11d111,·11tn). 



i 
1, 

!1

. .;,.. 

- (j . . - . 
1 raGJ concorrer as prox I mas e I e I çoes nd l·dtegor I d, .derr ub .. 1r1do o pv 1 � 
go que est� a mais de 15 anos na pres i d;:nc ia do si nd i c:.:it.o. O nornt! 
de Ang� 1 i ca � o nome llld is prov�V(' 1 qul' v...i 1 .i1,,11·1·c1·11do 11<11·,1 �.;", 1· 11,, 
calwça do l·hapa. 

Enquanto movimento, em VR, fizemos uma pt'OJ cçao e Iara d<' at Ud r con
j u ntamentc l' trabalhar na pcrspcl·t:ivd d,· conquistar' d di,·c·,,-:io .._,11-
d i ca 1. 
As eleiçocs serao em 1991. 

nonH·s i mp I i caJos 1H1 pl'lH'l'Ssn �1-11·.i .i l'()llf'dl·t1.-i1.;.io 
A n g � 1 i e a l' H ; 1 1 o . A p d , , 1 - i , , d a .. 1 v .i I i c1 o..;· :w d,, e ..i d <1 

o ::,;cguintc:

l\dC: Í Olld I ljll<' ',<Ili 

lllllll<'i", 1·\llll(l'-i V<'tldt1 

i\N�[IICA: É 11111 dl1S fl()flll''-i llldÍ'-i 1()t-.id()S pdt'<.I d 1·l,·i 1.<;ll dl) 
EsLh.in tAmpl i.id..i), .I" que u 11:�1 io 1•....,f,11':1 t,·1·111i-
11.indo S<'U 1-l'lltpn cn, d1·z1·1nh1·0 de! 1990. ll llllllll' ...,,,
ra ,•leito na A::,;s. [c;L1duc1I O<:' Mi I it.. .Jnh\s 1:·rn ,iu
n�o de 90. C'ons i dc•1'011-sv tarnb(\rn que ;. d p1·o_j,, -
ç a () d d J o e -V I\ p d I' d l' l l(. d b l) ç a r cl e h d p d d d () p () ..... i 
ç�o Sindica 1 (] 991), e que � uma prOJ<!ÇdO i nc I u 
sivc da CUT pdt'a ti1·<1r o sindicato rl,Js 111:ios do 
P<' 1 <'�JO ( op()s i ç�n Co111,•t'. / JOC). 

H É l I O : Nome q u < -! f o i i n d i e a d o f, ll t' t o d d s a s e i d .:i J e s d o E -.; t. d 

do por cntend<:'rmns s,·1· ll nome m<.1 is tr.:inqu i I o pdt',1 
as cidades (quadr·os) <' por· acreditar quv el"�J<�ndn 
C'onrdl'nd -�n Ndc i nnd is /\111p I i .r,l,1� ( um pont· P d npc; o 
fdvot' no 4ue ta119l' d cll11t i nu i dadc dos t1·,ili..11 hoc; d.i 
EXECUTIVA. 

Considerando os elementos acima, 
,tamos projl'tando o nome de H;, 1 i o 

unqud11h1 Cuordenaçdo Est.<1duc11, 
pç1ra .i E,,,l·ut i va. 

('S-

A que se considerar tdmb;m d 
cinco nomes mais cotados nas 
un I co do sexo ma seu I i no. 

r e p ,, , , s e n t d 1 i v i d c1 d e s e x u cl 1 
i nd i ('dÇ�l's d.1s e i Jades, 

p()IS dos 
n H <� 1 i u ,·. () 

O nome d e A n g � 1 i e� , e o n forme p ,, o _j e ç d o �, < • s s u d I e d d 'e i d d d e , �tl l · L ---. f <1 

do, va, sendo projetado a n r ve I Estaduc11. 
1:.,, 

A POSIÇÃO DA CIDADE: Considerando todo o cxpost.o, Volt.i lx,·dnndtt vüt 
d<' s e a r t a n d o a p o s s i 9 i I i d d d e d e e 1 <,' i ç d u d , 1 A 1 1 g <,' 1 i e .i e r d t i f' i l · d < 1 11 o -·
rii e a ô e o 111 p a n h e i I' o H E L I p a I' d d p 1 ' () ' 1 Ili d l • 1 (' i ,;-� 11 d d e o () f' d ( ' ll d ,: ;; ( l N 'I(' i ( l 
na I Exí!cut i va. 

CONTRIBUIÇAO 

JOC-VOLTA REDONDA 

,O 
04/l14/90. 
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N O M E : M A 1� 1 A A N G E l I C A H O IH U 
ll'IAOE: 2(1 ,rncs 

DATA DE NASCIME T0 1 (1/05/

S I TU AÇÃO PI\ O F I S S I O NA L : T t' c1 b a I h o mr 111 ,, 1 11. j .i d<· r 11 u p ,1 s m d s ( · 11 1 i 11 <1 v () 111 n 
crediarista a d(1is ano!:-'., tem seis meses qu<· 
rui h'dí'�.r , I' i d.i fldl'd O Shopp i tl�J Cl·t1h·1·, O 

u11 i co cl-1 (' i d.1d 1·, <11,dl' u donc d,1 1 (•,i d q1w 
tr·,1b-1IIH1 ,1L·1·i11 111.iis duc1s loj<1s, c 1 11lf·i1111ll 
tr·ac c 1 1 1:ando· 11a 1111·�111d !'LtH_;:�1,. 

E XP E lx I Ê C' 1 A 11 f A A PIWC'ESSC l1l ·  IIEIÇAO 

� ou f or · ma d a 1 • m T (� e n i e d d 1' Se e 1 • l' t a r i u d o a n e, v (' Ll r w s , 1 r · d 

balh 1'i em ('sc1·itnr'io, cnmo c1u,i I i,11· dl' ,·sl·t·it,(wil1, t 111,i I i<11· d1· 
contdhi I idt1d 1' e 1'scritut'dt'i,1 d11 1·<111t1• s,·1 1• -111os. Pdt't-icul.i1·11w1ii1· -
nao pr(•t ('thin ,oltar· d t1·- 1halh-11· tH'ss.i .if ividc1d1•. 

C'onhec i a JOC cm l 9c2, quc111du pt11·f· i 1 · i pc1vu J,, �Jl'UfHls d,, 
Jovc·ns t raba l hadorcs no bairro onde 111n 1 '11, 1 i gcido c1 P.J, 111c1-.; com<· -
c<'I a me afirmar como militante 1'111 19�.,, d pc11·tir do ] ! ' cot1�J1'1•s-.;c, 
d(� Jovens T 1,c1ba I hadorcs e desde v11tc10 llll' 1·11vo I vir �orn u111 �p·upo d<· 
comcrc 1 ar1 ns qut• foi c1·ic1do cl p-11·ti1· d<· 11111<1 1·1·f'lc,<10 d()s 111ilit1111-
t,c,s d c1 ,IOC, 1� um ano d<�po is se tot'nou ,11'º" i ,:�o Sindica I do.., Cu1111·1· 
c1a1·1os, d < ,,iJo d t' 1' c1lid,11..k d,1 c-ih·�101·i.1 e dll Si111..licdt.ll s 1 •1' J H ·l1• 
go. 

T e n t c1 m o s p cl t' t i e i p a r d 1' d o i s p 1 · o · <' s s o s d e e 1 < '. i , 3 o 1 � 1 , < 1 -; 

dois o pc 1 1•90 no::- deu 11111.i t'clsh· i ,,, , f'11h I i vt1111..!o o cd i t:u I d,· (·011vo·
caç�o_. em Jor'na I de fraca e i rcu I açc10 na 1· idade e at.; compr.:i ndo to
d a a 'Z: d i ç � o d o j orna 1 • E t cl m b � m u s <l v ..:i 111 1 · i os s u j os e o nr o p t' ovo eu,, -
dem i ss;cs de parti C i pantcs da orsl· l'llt l'<'gandn-os pdrd º" p-1f· 1•o(s 1 

i mpcd indo nossa parti e i pd ao cm Ass1·111h 1 (, i dS, cdçdndo nos<-;d si nd i -
<'d� i zaç�o e usava mui to::- outr•os 111,�todos quv s3o conhcc ido-.; comu 
p1•np 1' tos dos pe l 1'9ns. 

O quadro da PSC' era fr.:igi ,, p<'qu,·nn, nao t-. i 11h,1J1111s 111J1c1 
i j nha po I j t j Ccl C I at'cl l' f j l'llll'. 

N .i o e n 11 se �J u i m n s d i "� 11 t· 1 1 • d l • 11 t 1 · l, d" J O C 1 • < 11111 > 1 .... 1 .i 1 1 • 1 .i 

clJ:)O I dr' cn11c1·ctam1.'nt1• u <'f..Hl::-i c1u, 1' 11t·111 111l·smu ,1 CllT c11111p1· i 11 u P" -
pc I d e apo i dl' cfl't i, am1•t1tl' d m1•s111d. 

,() 

t'1·J ,•t'1'1l<' 1 d fhll'd d 1· t 1t 1'�Jl)I' j d l' f)dl'd 11111 1 1  ,,-.; ..,_,•1' llllld ('Sf)l'l'd lll.'. d 

d 1 •1'rubd1' o p 1•l 1 '90. 

llllld 

fl"'. ,1 

Depois desse processo cm IIOS dcs.:irt i cu I dlllllS ('()Hl() 

grupo de opos 1 çao. 
Em m<l i O de �9, a D i rctot' i u ll1, Si nd i cc1to cov1)c1111 11111,1 ,h-:-

semb 1 �ia para de I i ber'a1' c1 1-r i aç�u dl' 11111.i c1· 1 :chc, desco11t-1 1 Hlu J '2% 
d e nosso s a 1 � r i o , e a f E u , B e te , l � e i u l' ,, 1 9 u n s e o n t a t os r i z 1 • rn o s 
uma mob i I i zaç�o para os comerei c1r i n-.; i 1·1·111 a c1ssernb l 1� i d. Clw�1t1ndo 
1 � o pc I ego estava indo cmbor·a (·0111 11111 11111111·1·0 pequeno d<' p1·-.;so -

as, mais uma vez cnnsegiu fc1zer o q111' q111•1'td, f'o 1·j,ir1do u111.i t1 t.<1 <' 
u s ando a s s i na t u r a d e e o m p a n h e i t' n s q u e 1' s t'. i v < • r' d rn 1 � e p d s s d II d o u III d
1 ista de presença nas lojas.



1 1 <..; .  47 

Ent�o fizemos um aha i xo ass i n<H1 o (·1i11t-r<1 o desconto (' p<1c.;
::-d111ns l'lll quase tt)do o cnm�l'C i (), 111.is o pl' 11'�Jl' 11do q11 i z 1·ecubc·1·. 

E dai surgiu um grupo d<' conH'l'l' i �,. i '''"' <' cum1• 'cJl11os " pc11·-
t i e i p a r n e s t e , d i s e u n t i n d o e n 111 0 1 <' s , s <l 1 :1 1 • i l, -... , p , · :1 t i t - d d a , d i , · < · (.: d � -
d,, Sindicato e outr·os IJl'oblcm<1s d<1 c-i11·!1u1· 1.i ,. '.:,·11l·ll11h·.av.i1110-... 1lld<t 
s�mana. 

Parti e i IJdmos de dSS<'mb 1 � i .i'"' d<1 <-.i 1 ,·q,,1· i d <111U <' l'II , .i 111c· 
d�stacando junto com outros cnmpanh<' i ,·os d1• 1'l'11de11do 1J t'opost

.
<1s q111· 

d i seu t i a m ·o s e a t � i d� i a s que v i n h a m na e a b <' ç .i , a s v e z e s e o m r e s p u 11 -
,O 

d o d a _ c a t <' g o r i d , q u c1 n d o e o n se g u i mos d i se 111- i 1 • <· o tn os me s rit os , < • < • <-; s < •
pnsiçao p1·ovocava um confronto di1�ch1 com o l1 iretol"' do Sindic,1t o,_i:1 
<'stou visada no Sindicato, mds por <'t1q11:111h1 1·l1•s so me atdcc1111 p c •ss�, 
a I mente em assemh 1; ias e nos boi cota d.i lll<'sm.i. 

Hoj<' 0stc n�c I co n�o t'st� S <' <'ncotd ,·.indo ma Is d('V ido tio 
horar i o d0 pc•ssoa 1, f;r i dS e 1..ksmnt i vu,� o p111· f"dl'te de I cs, Llp <'stir· -
d e' cu conscgu ir manter um contat o cn111 11 !Jt'ss,1.i 1, indo de Vl'Z <'tlljUd�
do nds lojas pa,�d conv<'t'sdr cnm d S < '111.111<1 l1111·1·11c1cio11,1I dci J11v1•1111Hk 
T t'dl d I hadord. 

Temos pe1'spectivas 1..k rcativdt' <'sh• n�cleo o e ob,ict·ivo -
nosso cri ar outros n�c I eos de come,�c i �,- i os pl11· �rea comcrc i d I U<'s<1m 
bocando numa OPSC. (vai em anex o o plano da OPSC). 

Somos reconhecidos pela CUT, apesa1· das diverg;ncias que 
11 <� quanto a po 1 �ti ca que empregamos na catl'�lº'' ia. 

Em a I g uns momentos eh e g a 111 os d t ;! d i s l · u t. i r e o m a 1) i r l' i,; � o d <-1 
CUT e participarmos de congressos - Qr'l' es �Jl'l',l l e outras ci1- i vi d.i
dli S. Vamos participar do prox I mo Congr'sso Rl'�J i ona I e Estadua I d<:1 
CUT com I Üepresentante. 

Deste processo todo de opos 1çao, alguns comcrc1ar1os . fo-
ram assumindo a JOC, sem um acompanhamento mdis constante e! sem 
uma clareza maior do movimento. Destes, dois companheiros cst�c) F o
rd da categoria e um at; fora da cidade e no momento est�o afasta -
dos. 

Quanto ao local de trabalho, tenho <>timo entrosamento com 
os cdmpanheiros de trabalho. 

Na I oja antiga, consegu Ia desenvo I Vl'I' uma d i scuss� o com 
o p e s soa I sobre a s e o n d i ç o e s d e r aba I h o , s c1 1 :i ,, i o , h o r a s ex t r· d '"' que
nao eram pagas, tratamento que o patrdo e os gerentes dav�o ªº'"' f'un
e, onar i os, pr�t i ca da d i reç�o do sindicato n1•ccss i dadcs de si nd i Ctl
1 i Z a Ç � O , a p O I r t i C a d O g O Ver n {), par t i d n S l' t tl Ili b ;) m C O n V 'r S êl 111 OS Ili U 1 -

to sobre nossas vi das como sexua I i dadc, afetividade, aborto e ou
t ,�os as unto-, e isto acontecia.dentro d<.1 ln,i,1 e ta111b�rn indo 11<1 cd
- ª  dos companheiros tomando cerveJa nos bares assim provoeando um 
entrosamento maior entr� nos. 

Percebo que durante este tcmpc1, ficamos mais unidos, con
s <'-:9 u r mos d i seu t i r um pro b I em a que no s a f I i g i .. 1 d e n t r o d a I o j a e o rn 

alguns companheiros e partir para Ll 1'1'Ít1\i.._1i,-dç�o junto a cl·wfi.:i, 

1·omo por ex.: A. hn,�a ext,�a qu1· passamos .u 1· 1·<·,·b1·1' e o su 1 �r- i o .que 
passou a ser m� 1 or _ um pouqu I nho que o p I so !:id I ar Ia I da catcg or· 1 d,
uniforme que nao tinhamas, e at; conseguimos envolver uma compdnhci 

rd no processo da categoria em alguns momentos e tamb;m em uma ati 
vidade ma siva da J e.



... 

Pelo fato dela t r irado f�rici� no mes de f (' li 
no mcs de março tem um tcmp i nho que nao pc1rc-1mos para convt'rscH'. 

o Shopping <'"tou montando contato com uma conwrc I ar I d
que ti·aba I ha na Drogar i d Modl'l'nd ,, vst,111H,.._ discutindo ,1 cr', ª'"º d,,

um grupo de comerci�rio 1�. 

T amb�m estou t t'ntan o t•nvu I Vl'I' 1·om1,..1L1nhc i ros de otd rd� 1 o
JdS nesse processo de d i seu -ao corno da. Ml'sb Ia e Arapu�. ·1 t:nlw g r'd,!2 
d t' s rw r s p e e t i v a s . ( a ma i n ,, i c1 d e s s < • s e o III p d 11 li 1' i r os s � o J o v 1, 11 � ) 

Estou na t·oo1·dcna ao d1· e i d,1d1· du 1110v i 111cnt<1 ln<l i'"' ou 111<·110--. 
d<'Sde 
discuti 

6 . Te n h o a p r o J e a o d e s a i I' c1 p ,11 • 1 , 1 • d 1: j u I h o rt1 d s d i n d" 
\' l Hll l S 111 i I i t d IÜ l' S d , l C i d d l fl' . 

lldO 

Ava I i o que no ti' ..:i b c1 1 h n q u v v 1, u d 1 · s <, 11 v o I vendo v o II t < • n d o 11111 
e 11 Ili 11 s I u 111· d t. os , sou v i �d d e o 111 o bom entr·osdm<�nto a n;, t' 1 pt: ssod 1 

rcfer�pcia no local de atua �o, 
t t,nho dificuldade de- trc1balhar 

d e s v n v n 1 , 11 d e_; d o , , e i n v i d i e d t. i v d ..., , 
1' 01 ·111.iç�n 111h�91'd I pr i nc i pd l 111t�nh· 1·orn 
PSC'. cn,olvido!-, 11 d 

T 1•nho umd I imitaçclll t·m 11·<1hdlhd1' .il\-JUllS aspecto-, dd .JO(' 
com os contatos e Isso va I d i f i cu I Ld11d11 " 1'01·111..:iç�o <k nov11� 111 1 i t<1n 
tes. 

. No setor comercio e nas .isst'mhl�ic1s de mi I itanti�s n.io v<1-
mos revisando per i od i camcntc cadc1 passo dd uç�o III i I i tanh: t� 1 sso 
faz com que cada um fiqtll' com suc1s dificuld.idcs. Mds ho.Í<' ,,.,;f·t11110� -
retomando essd quc-stc10. 

T t,nhn a avalidç�o qu' o 111ovi1111·11to 11<:1 cidade avdnt,;�1 n1.:r1s 
quanto estrutura (organiza ão i 11tcr11a). 

Tem. uma t f mi da cxpress�o 110 Movi mcn to Oper�r i o - P<11· 1. ido 
e na ·CCUT.

os locais de dtua ão vai tcndu dificuldades de desc11vol
vcr uma aç�o coordenada, planejada e l'l'viscH:la (comum). 

Ta m b; rn te 111 o s d i f i eu I d d d e q u d n t o c1 forma ç � o e n rn �; 1 < • rn 1' n t. c.11 · -

dos contatos - novos antigos 111 i I i L111h·--, e dS vezes dh: prr.oc1ir-a -
mos rsta capacitaç;o fora do movimento. 

utra dificuldade � d de for-111d1' noc;s11 quadros p dt'cl a JOC; 

, Mas apesar dt• todas cssds dif'il'uldddcs, o Movi1r11·11to Üp < 'I''�
r I o e ate mesmo o parti do cons i de 1·a os 111 i I i tantes da JOC p e ç <1s I rn -
portantes dentro dos mesmos, represv11ta11do a JOC corno u11i...1 f'o1·1;; u 

que pode ser consid rada. 

uanto a JOC do estado vejo qu1· tdmbem nao e m11 i to d i fc -
rente da JOC de Vo I ta Redonda, tendo d i f i cu Idade mc11 or nu or·yun I zd-
çao interna do movim nto. 

N�o tenho mui tos e I mcntos dei 1110v i nrento a n i vc I n.:ic i orH11 
mas percebo que n�o tem uma i nha po I i 1". i 1:d e 1 �11�a ' ce>mum q11.i11i.n. t1 

parti�ipaçao no movimento oper;rio P partido e vai tendo difi1:ulda
dcs d · formação integra I dos Jovens Trc1bc11 hadores envo I vi dos rwsto!-'-, 

dti como e�t:c'3 
conju11t.ur ... 1 -

A cre dito que ternos que ter maiores inforrnaç�és
o pro�esso do movimento de outros pdlse� dentro da atudl
em que estamos vivendo.

� Diante �a ref I ex�o que eu faço e· dc1 e i d�de nuo tenho cc1nd i -
çao e nem motivaçao de assumir o desafio em questao, assim descurt<:1n
do o meu nome desse processo ·(, <' 1 vi ç�n. 

Espero q u t' <! s ta ,, 1' t l l', :i 11 , :1 1 ·" 11 t-. 1 · i li u i ,, e o rn u d i seus s :; o dos 
companheiros, 

Um Ab,·aço 

ANGÉLICA. 



PROCE �O DE ELEIÇÃO 

H�L[O ANTO 10 ALVES 

CIDADE - NO A IGUAÇU 

NASCIDO - 17 de selembro de 1963 

A t II a 1 mente sou a m p l i �1 d o e l i b e r · ;1 d o d o E·" t: 1 d o c1 n I{ i o d e J a n e i 1 • () 

o 

EXPERIÊ ·c1A PROF] S�lONi\I. 

rrabalhci em· f�bricas durante 6(.'-iC'i.--;) anos. 

a ,;ltimil f�brica em que trabalhC'i 1·011.seg-ui uma cl a.s.--;i l"i 

cacao de operador de pr·ensa (p1·c11sist.1), 111;1.--; ;i pr·oduc:,:;o era cm ,-.;,·1·i 1 

(f'. bricA a sempre l1 mesmo p11 ncl1 1Ln) C' 1 s"n 11;1" pcr·111 i ti u que c11 c·o -

nhccesse melhor a profj ssão; sendo ass i 111 <' 1 .t 11.11, p()dc ,--;cr· c:011s i dv ,.,., 

da como tal. 

Meu -�ltimo emprego f'oi no comcr·cio, onde eu traball1.iv,t co 

mo vendedor para 11m con·l;rc i o at.i adi.,..;;Lt de b<'h ida,.., e produLo,'-i .i I i 111c11 

tjcjos. E te trabalho é especializado dcnlro dll comércio, umét vez 

que e exigido experiência em carteira e cart ;1 de r·ecomendação, por·crn 

nao e muito f�cil arrumar emprego nas grandes empresas. 

Outra dificuldade nesta prof·issão (, quanto a mi.l:it:111cia, 

pnj s a gente so conversa com os gerentes de co11111r·as ou donos elas em 

prc as e assumindo também uma postura de representante direto cio p� 

t rao. Dai a mi l:i tânc ia somente fora do mprcg·o. 

EXPERIÊ CIA HLITA TE: 

Ação: Quando ,1.--;sum 1 ;1 JUC cm,1981 ;1 .JOC: ;1·i11.da n;w c.-;Lava
organizada na cidade. l·:.1·a111ti. · conL;1tos que r·cceh i i't -
mos visita d,) J OC do Estado ele vez em quando. J·:1-, -
t�vamos começando a nos 01·g,111 i za1 1 enquanto movi mcn 
to. Neste per iodo eu eslava começando a trab;t l l1ill'
e ntrci. l ogo p.:ira ,1 Opu . ..-:; i 1,·.11-; Si 11di c.'1 l. da C:011.st,1·11 -
ção C.:i.vil. Em 1983 [iz par·L(· da chapa da opo.-;iç;�o. 
concorremos iis e leiçÕe.s e f'omos e lei tos no f>I' i.rnc i -
ro escrutini o com maio,,i a abso Luta dos voto,-;, m:is 
OS patrÕes e OS pelegos, COIII <J aux{·lio do Mini,..-:;t�
r i o d o T r aba lho , e a n e e l nu .:1 e l e i ç ão e nos i III p e d i u 
(sem nenhum dir·eito legal) de ccg·isLr-ar nova c:l111p.t 
em uma nova eleiç;o feita sem convocaçio do edital. 



De nossa parte ( os i <-:�o), 11d\l 
scguran c1 ou p d ido dl' 1 i III i 11,1 1 · 
V I d d l l' j 

I 
llh1 S u I f d V O 1' (' 1 · 1' li 

I',1m os ,itn,·icso-.;;. 

1 1 •-. • \P 

l",1I t.ou tndnd.it o dl' 
de n t.r, o do q1w p t'1

(,'

o p,Jt.t'dO 1: (' 1 (''-, f"o 

A pc1rti1' daf com' amo.., d rt1;:1•1· -11-os p�hl,cos c·m -
Írcntl' ao Sindica o, pil·h-11.:1 1 1·--; l' pt1nflotns d<'nunvi 
ando a real idade, i-:cw(111 n�l' t fnhdmos urn t-r·c1ht1ll1n ·=· 
de orgdn i ZdÇc10 de buSl' ror•t (' (l SII f" i l' j l\nt(• Jhll'd 1 11-
vad ir o Sindicato. N.:iqu1•l1· 111t111w11tc1 i11vadir' lllll Si11-
d i c c1tn 11� 11 d,•1J1•11d i .i s11111,•11t 1· d,· 11111 p<'lfll< 110 !11·111 1 ,, d 1 · 

Est� d(tlO 1·I·.i 11111 i to 

111,1•-. 
t .in1h 1-·111 d,·v i d 1 1 d llllld l·,·1·t ,_1 lj 1 ·, 1·111·d; 11c i d dt1 p.ir·t r l' 1 -

p cJ Ç L1 () d (' fll i 1 1 t. d 1) j C S l' fll (' '-, f f' l 1 1 lf f' d • p () f' () lJ j· f'' () 1 d d() -
111 i 11 l i d d 1.,· d 11 d l' 11 1 I' O d tl j' :i li 1' 1 \' ,1 1 d li Ili,'., 111 11 � 11 <' I' d I l I d 1\ 1 ' • j d 

d d . [ lJ t 1 "h d l llll h l) Ili li ; \ 1. 1 d 1. d 1 --; 1. li--; s '� () d 1' 1 il 1. l I d ,l 1 :, 
brica <� envolvia bcist.dnh• �H'"-.S(ldS (das quc1i--; 11111 i1'.t1s 

, -

ct'dm jovl�ns), porem n.io t· i 11I1.i 11111 p l ,:1r1ejt1t1tl·tif o co11-
c1'cto de onde: cu qu(�t' i d ch,·�Jdt' com e I es. N,1t1111· 1 <· -
momento eu na o t i n h d e I d,, n , · ..., 1- d n e e ( '. s s i d d d(' < · o rn o -
\ i lllCnto t j nh,l d j f j l'U j l.1t1d1• d1• Ili(' 

OUTRA EXPERltNCIA: 

,: ....

,e., Em um 0utro momento ar'rumc I cnrpt'l'�lº l'lll out 1'd í�hr i l'tl. De--; 
ta vez em uma meta 1 �rg i ca. Erc1 1111I-i l't11pr·csc1 pc-qun11c1 com 
2 O O ( duzentos ) f une i o n � r i os • A 111 ,1 i o r i c1 e r d j ovem , et ·,. e a 
d e 7 5 % . A s e o n d i ç � E' s d e t r c.:1 b d I h o l' ,, a m p e'; s s i ma s t � o s o p <' -
r � r i os n � o t i n h a m o m f n i III o d t' 111 d h' r i a I d e p,.. o t o ç � o n 1 • -

cessarI0. Alguns dos funcion�rios trabalhavam at� dnscal 
sos ou de eh i n<.� 1 os <'. els I uv'-1s <'t'dllt t',1J)t'nvc i tadas c fr nu -
tras empresa::;. Somente um fu11c i 0,1:11· i o l'az i u d 
f�br i ca toda, e os banheiros n�n t i 11hu m pap e 1 

1 i tr1p1·=t1 r1<1 
hi�Ji�nico. 

A �gua era de "bica" e algum<.1s v1•::cs up1•escntavc) co11f·,1111i 
naçao. 

O prob I ema mar s sen ido pc 1 ()S 11�wt'dl' i os cr',J l3 fu I td d1· 
segurança. A 1 ;m da fa I ta de mater' i c11 de protcç�o os nqu_!_ 
pamcntos tamb;m n�o sofria manutc-nç�o. Os acidentes eram 
di�rios e iam desde a perdd dn um ou todos os dedos das 

- , 

ma os ate o a t r o f i d 111 e n t o d e b t' a n s e e o r t e s e o rn �H' o h r n d i -
dadc. 

,, Este foi o meu ponto de pdt't ida pt.1r'a a a ao. Com1.::ce i a 
v discutir com os companheiros aqu<· 1 d rccl I i dc1dE: e d neccs

s idade de buscar safdas. Sempre c.:1prcscntando o sindicato 
(embora tivesse sempre restriç�es ciuanto cJ sua diretoria) 
como um org�o_que poderfamos co11tar. Ap�s um curto perio
do de di cussao cu mais quatro jovens começamos a nos 
r'eun ir com ativistas I i berados pl' 1 o sindicato. As r(iun i
oes eram no sindicato e nosso obj(:t i vo era que o sindica 
to fosse as portas de f�bricas distribuir boletins d<�nun 



... 

e ia n d o a r e a l i d .--1 d e d a f � b ri e a e e o 11 \' , 11 · ; t IH lo os o p e r·, 1 1 · i o a 

se organi:1arem. Com j .-,t n dava para ; 1  ç:cnLc perceber· mais 
.'l 1'<','1\�?Í<l clc11t,1·<l d;1 f' ;di1· i (';\ <' ;1.--; . .;; i 111 ,--; ,dH·1· ('Ollt q11 m po dl' 

rjamos contar. 

ca um sc11t:ime11tt) de clc:-.cu11t;111 t ;1111 1'11 t ,> 1· 1Tl>c I d i.a, ;1,--;,--; 1 111 
que o sin di cato começou a L1?.c 1· ;1,-; ,,,. i me i r·,,s rnani f'r?,--;t: 1 -
ÇOl'S 11,'1 J)Ol'l il d;1 f';�lll' i c;1 OS np1•1•.'11• j <L', 1·01t1<'<;'ilt'iHII él ,'-;!' 111,1 
n i t' e.-, ta 1' • 

J';U'il (),-; <)!H'l','\l' 1 l),-; () ,-; j l l<f j \',1( <> ('l'.'I 11111 !IIClll, ·( 1'1> ('0111 p11<f1• l'C .. � 
de t';�lJ1·ic;1 11111!(;1 1· (),-; p,l( J'(IC",, ,ll lll l('lll.ill' (),--; .',,I i ,1 
r·io-.., ("(<', l·-;t,;1 <'1·;1 ,1 , 1:-,;10 q111' ,1 di111,,1·i;1 pop1 1I i,--;(;i p,1 
-;,1\',1 p.11·.1 ""' ( 1·.11l.1ll1.1 d,11·,·,-;. \ 1•,1 1·ti1 d.ti 1·11 i ,--;c11t.i11cl < > .1 
11 t' e e,-;;,-; i e 1. 1 d l' d <' d i ,-; I' li t i 1 · e< l 111 e> "1 H • 1 ·, t , 1 , , ,, q II e a < · n i ,-; ; 1 1 1. 1" 
C'l'3 b1'111 ;1-;-;im. Di.-;<'1 1t <·0111 11111 d().-; q11 1t 1·" _jnvc11 s q1 1<· 1,1 
t' < llll ,\ g1'11(1' i\ l'1'11 11i;111 dn ,-;i11d 1<',l(c1 (q111• .I·' ( i1tli.1 1 111i.1 , . .,,, 

l l<>h 1 <'11 1 1 1 I' ('<)Ili <>S 1>111 1 11;, 
,. 

11>,, 1'<' 1 11 1  1 .tlll<>,--; 11,1 CilSil cl1•,-; 
tes comp.1ni,,·ir,i-.., que cmbo 1·a ti,<·.--;.-,1·111 111.1i,--; 011 111 e 111 > ,-; 
rni.nha .:id ;1dc. 2 (cln,_-__,) dele.-; ,1:1 1•1·;1111 1·.1.·;1do,'>, 

)\;\S l'('lllli,,, .. -; l\l),--; ,1\','lli,1\,'\llll)S (' < lll!Cl <''(,1\,1 f11J,--;,--;;i ot•g·;111i/,I 
, 

çan dent ,·,l da t':1b1· i <",t: t'lll q11 ;1, -, ,-;1·1·t; "' 1·,-;t .tv;1111 os p1·1·.-;c·11 

te.-;? Cnm quem pndi,11110.-; cc>11L.11· 111;ii,-; d<" 1· 1·<· 11Lc? Que sc<·\·;1" 

mcrec i ;1 11 111 m,1 i ,11' i nv c.-;l i 111ent11 d<· 11<1. ,-;,1 p,11·tc? Ta111bt;111 1·.-t
1-iamos levantanl<'nlo cL1 p1·o d11<,'illl d:1 1·;il>1'ica, lev:n1t.-1111 <·11t.() 
do estoriue de rnerca dn1· i ;1s e como <'.-;l .tVil a s;1.i da ( ve11 di1) 
d;1 mcsm,l. Cnm i :-:;so <111c1· i .-11110 . .c; <·c1111p;_11·, 1 1· n d i 1tl1c i 1·r> q11c :1 
f.;bríc., rcccb·i;1 com o q11c cl ;1 g·;1.··d, 1 ,·.1 com ;1 f'olh,1 ele' 1 1 ;1 
gamento. T,lmbém es te.-; cl;1drn-; 110/-, ;1,i1 1d;l\';1 11;1 d i .o..;cu . .;;s?to 1 111 
local de trabalho e 11 ;1 .-; clcnu11ci;1s f'1 'it;1.-; 110s bolct,i11.--; ele· 
,-,in dicato. E.stc . .._ cLHln.-; 1·1·;11n pn--;,-;iv1'i·-, pui.-; 11 111 cio,-; 1·;1p,t 
1-cs tr ;1balhava como ;1t1xilia1' de <·0111·,·1·1·1 1(c. ou seja. ;1-, 
m e r c a d o r i a s v e n d i d a f'i e ,, a 111 e a ,, r c /-'JHL I s , o b s 11 a .i s p e 11 ,--; ; t o 

ºuanto a-, rcuniocs 11tl si11clic:1to l'li1., ·n1 1t.i11ua1·a111 cxi.--;( i,· 
e cada ,·e.1 com maio,, p;11't ic:ip;ic,·:io do. opc 1·;11·io.s que ,-;<· 
� e n ti a m 111 o t j v a d os e o 111 ;i p 1 · e se 1 11,·; 1 d o -.., i 1 1  d i. e ato e 
nossa d i s cus sã o d e n t ,, o d .1 f · �; b 1 · i e ;i • N; t. · 1 ·eu 11 i o e s 

(' o Ili il 
La n <,:,; v ;i • 

mos o de:-=;a[io d C' c,,d;1 um leva,· 111 ;1 1:-; 1 1 111. Ate q11c em 
d esta .s r e I m i o e,-; e s L, v a m p,. e.se 11 t < • ,'> 1 1 �· ( c e II L u d<"� d o 7, e·) 

1>pC' t'a ri o - • 

Ent.ào ja nao dav., ma i ,-; p:11';1 c.-;pc'1';11· 
ão <üd e n t r o d a f.� b ,, i c a e a g r e v 1 , I' n i 

,1 \ illl(_',11' llil 01'/J,',lll i ,",,l 

;1 decisão unân·i111c. 

COISA D DIREÇÃO DO 5 l D [C/\TO lint 1·;1111os cm g1·cve e. <�11 
tao a diretoria do s:indic:1to ; 1p;11'e<·c1 1 11;1 pnr·ta da L;h1·i
C,l, Até então .so ,-;e vi,, cJ,-; fu11cio11,;1·i,1,--; do s.i11dic ;1Lc> <"<HII 
um fu ca corno carro de som. Os di1·c(o1·cs do .o..;i 11dicato ,o..;11 
eram v.ist<>:-. de pa.s�agcm pelo si11C.lic.tt.n C'll<JllilllLO e.-;L,1va
mos reunidos. Afjnal, p,H'il eles 110s p<'l'Lc11ci�rnn.s · e 11111,t 
"falJriqucLa" sem importância, cn111p;i1';1<l;1s com outr·a.s I'.� 

bricas da regiao. 

,Q 



li 

,\ pr·c.--;:-;;10 cios p;tl l'tH' ('l'; t111 1 1>11,...;(,;111(.(•,-; dtl l','lltf (' i·I /!,l'('\I (' 

Fntão os J)il (, l'I )(',.._ ·n11t 1·;1 t ;1 v;i111 1)J1ib11 s 

vcic1 1l 11,, 11,1 

(111.l"' h li ,...; (' il v ; 1111 

1·,,1,,. i,· ; 1  

1·1111<· i o 

11;1.r·ios cnrp1·c,.._taclo--; po1· 1·111p1·,,,.,1,--; de p1·cst.,1�:a11 d,· ,...;1·1·v 1 <,·o.--. 

l:lc,-;; ( i11IJ.tll 1 C<llllll (;tl'('t';t f'; t/<'I IJ;i1·11ll1 0 ('UIII ;t,'-i 111.ICJIIÍll.t,', p:t 

1·;1 d<'.--;l;1 111;111<'11•;1 di/<'J' q1 11· .1 1·.-ih1 ·ic·;i 1•,...;t.;1v;1 1·1 1 11,·i,,11.111dí>.

1,--;lo t.udo 11;10 p;1.--;s;1v;1 d1• pi·,·--; ·;io p1-;ic1)l,;gic.-i 1 

No quinto di a de gT<'Vl' 1).-; p,tl 1·1><',-; r·cso I vc1·.i111 11<·/..'.n<· 1.11· ,. 

,tf)t' j ,·,1 ('Ili 
11 111;1 ,.._ ... l .1 ·"''' pa1·.1cl;1 cl,t 1' 1 )111 1 ,....;.�;lf) (' q1 1;i1 1d11 V 1 > 1 L;11·,1111 1. 1 '' ) 1 1  ' (' 1 ' 

1·;1111 11111;1 I' l'<ll)I ),-.; ( ;1 lj 11 1' (' 1·;1 Í d,·11(: 1 (. ,l :1 pa1 1( il dl' ,.,. 1 1 1  V 1 cl 1 ( 

(,'()(':-, q li (' l i 1 111 illll '' .... 1 11( ,'l<l ll<lll\ I' d i ,--;('()l'd;IJI(' i il (' ,l,-.,, 1 11.t11111 

1'1)111() ;\ (' 'll'd () 1 1 111 d < H' l 11111 '1 l ( ll q,,,. 11 "·'"' g; 11·;1 11L i .i: 

l,-,t;1bilid;1dc d1· 1(11 111) :t1 111 

ç: ;1 (). 

1,ll'd ,l 1'1)1111 :--;,...;;t" d,· Ili'/'' 1( 1 ., 

1'1•qu1·1Hi ;111111c11t.o de -.;;i I .�,. i": 

11111)(',--;;t 11;1,..:; Sl'CÇ'IH',-.; 1' d,(.'.11,1 jlC>(.tV('I 

,1 
' 

\'o l lamos cntao a L1·;1ba 1 '1;11 · ,·.,111<·11101 ando 110,..,...,;1 v L,�,. i il ,.

no dia scgu i.11 l.c 

que no:-; assinamos 

e do delegad o do 

dcp;11· amo.--; 1·n111 

li ;1 () 1 '(' ·"' (' 11 (,' ; 1 

UIIJ:I ,'-illl ' f)l'(',--;;1: li do('lllll('llf 11 

da d i 1·<:to1· i ;i <1 11 ·"' i 1 1 <! i l':d,11 

tr b.::tlho 1 1 ;1u cr,1 o aco1·do d<•l'i11it,1vo ,, 

,-:;irn urn,1 ;1ta de 11cgoci;1<;.1n. C(llllll :t n<'g oci;ic,:ao h;ivi;i .--,id1, 

t';1vor-;;vc I a 110 . .._, ns p,11 l '<H',--; .--;<' <'<"11.--;;11·;1111 a ;1,--;,...; 1 1 1:11· 11 

;1cn1· do d<,f'i11it iv1) e p1·,ip11 ,"<'1·;u11 11111 11nv1> aco1•d o 1111 q11,1 I •:11 
,-;<' co11 1pro111 el. i ;1111 cm d;ir· 111;\I 1·1· i .i i ,--; 

Cllm qt té- I quer· t.,i po de <':-.1 ah i I i cl.tdc 

; 1 l l 111 (' li t 1: 1 • (' ; t  I d (' ,--; il 1 ;; 1 ' i () • 

() llll\ «ll'<'lll.C 

d<' pr·oL<· <_::H• 

l l'OC'illldo -;t 

(., '' 

(' 

p (1 1' 

cxi,c;lencia, .:i direç:Ío da t';1l>1·ic;1. que ,ia 1·011!.;iv;i <· 11111 

pr·o duc,·ão 

,l,·11i-1·0 d., 
(1l'CSSilO 

C1111c i 011ando 

e 

du.i.�· 

1101·111a l 111<·11l e pt'UIIIOVCU 11111 pl ehi . ...;l'Íf11 

lliJI' i t],'0 1 1  

ele 

,,.--; opcr·;11·:i os ;i vof.;11·(·111 

.1c o1·cfo col etivo. 

L) J' e S li l ta C C ll ;1 O (: O d j él S l' I' ll li ( 1 'O • () j Ili[> il S S C (! ; 1 () 1 '<' ,'-i ,...; d ll

deu vit.ori a ao,-, patrot',--;. 1-:111 ,-.;1·g·uida vcr,o .t 1 10.--::,...;a dc111i,...; 

;, 

sao. 111;is, a a t.1 de nego e -j il(,'il<l que os pa t., r·Õc . ..,; 11 ;1 vi . .t111 ;11-;,-;; i

na d o ti-.; i m p e e' : a d e p o r· em v i g o 1 · u p 1 1 • b ·i se i Lo e as,--; i III t ,

impasse conl.inuava. Como nao c.'-itavamos 111.::t i .s d<:11L 1·11 d; t· ;1

b r :i e a , na o e o n segui 1 11 os ,--; e gu 1 · ;i 1 • o II bar e o II e o s i ri d i <' a Lo
trocou c'e vez nossa estabi l icl;1dc por salai'·iu.s p1·cvi1,,.;;

\ a f raz.e ac rcscida 110 aco r·do d i.zia: 11 i ngu · m pod <: se,.

mandado embor·a por motivo de gr·eve 11 •

Com esta fraze entramo . .;; com 11 111 pr�ocesso ni\ /11ciuo..;tiç;i" 

C a legando que fomos llli.\lld.tdO,•, <'lllülll'il f)OI' IIIUL Í VO <f.t gl'<'V('.



f Is. 5.1

Perdemos o p,·ocesso. R.ccnI·I·cir. os 
tegradc,s 3 ( t.,res) élll<•�, dcpoi .s e 
1110 d i ,'\. 

l-'01110,.._ .. 

l'C 1 11 -

f'o1 11ns dend tidos no I11cs -

A bri g;1 c ont., i 1101·1 at.c o ano p<1,ss;1 cln. q11dndo l'.i.n;1 l 111c'11Lc: 
l' C'Ccbcm,1,-.; (lS 3(11·c.-.;) ;III!1s ((li<' l'i1·,1111.,,-.; l 0 I>I'a d;1 1';·;1>,·ic·,1. 
Ago1·a c . ..;;tanH).-; (!,1 -._cI Lindo ,-.;e v;111111.-., l'C('(ll'CI"' nov;1111<·1 1Lc·, 
pois o di nh('i ,�o que recebemos ,1;n c·st,'i de acordo com os 
110:S:-'.OS ('; 1 C'II 1 cl.-'; . 

,\ \ .\ l l ,\C,' .\ L) _D,\_ F XP I R 1 �: l\ C 1 :\ _ 

Vai· i ,i.-; mnt i vn.-. 111c 1. i / (' 1 'il Ili (. 1 11 1 ; li' 1 li" t ; 1 1·11111 11111;1 
c',•t LI n i 11.:1 ·:Íu 1. l .1I·;I de d1•.-.;1•11v,1I ,·1·1· 1111 1 , 1 •' J I' 1 1 11 C j 1 'Cl 1111 i( 1 \' t > 
n de q11c 110 sct.,,1I· f.1 b 1  ic.1 1 1:1q1 1cl<' mo111c1d ,, e•-.,(.,,;, l>ci: 1 pi·,•,-.;(·iil ,. 

111 c'f•.-;sicl.:-d C' d!' cn11l1<'C!'t111c,...; e ,1 1•.11 j7;1 1•111,-. ;: 1 .il>1 °iC'.1 (· ai f i,-.;I n 
e,a clil'icil. 

ll 1 

1., 111 

Ou l n 111<1 t., i vI, f'o i n de que ,.._<'tr.J. 1 e t i vc von La de c!P 1 1·;d);1 -
1 h a r n o .s e t o r d e 1: ,, o d u · ; 1 o e IH' .- , t ; 1 f' (d " i < · ; 1 1, 1 , · 1 1  t 1 · e i cl i r· e t., o · , H, ,-.; t. <, 
,...;1•t () I'. 

Era t.;11dH'n1 ,1 111·i 111t·i1·(1 emp1 °1':!-.n <'111 1111,· <'li g;1 11li:1v.1 111;1i-, d,, 
q11<' 11m :,;;al:1rio 1:1inim1, (q1 1;1:-;c cli:i.-) 1' i.-.,(n 1111 d,·i.-011 l>C'lll 1110Liv;1clo, 
mas a mctivóç:Ío r1·incip.1l cI·,I 11:.1ic1 1·i;1 ;il>s,,l1 1L1 cl11s ''l'(·1·,11·ic1,-., 
e, éirr. jovens. 

1 1 ' . 1 ,1 cl' l ,-.; i: 1' ( d.; 1 (' 11:; 1 ,<-; Q.ué1ndn cntIc r);\ l'.tbl' j C,l j' j / lllll,I 

c!cst,_ e comecei ;1 pcsrp1isa 1· qu.11 cr;1 •> 111ai,.._ 
que mais n-,e cha111,1va atcn<;âo). Tamb'm 1'()111cc·ci 

, ,11 111 11111�11(.i·c Lodos o 
;1 co11 'v (: 1·::-;.1 r· < (1111 P<'·'· -

soa:-=. e m  qu n-. cn podcri,1 cont;II· p,,ra 11111.1 :11,·,1,•. 

,(.. 
Ate a i e n e n 11 t., ,- e ·i u 111 que s t. i o 11 /i 1 · i 11 1 1 , > .-.; .:1 r q t; i v u ,o..; d a , 1 ( l C 

me d ava estas e:,-i <' n ta ç Õ e s . D a L p o , . d .i ante as e<.• :i ,<-;; 1,-.; d, e idade, 
fc. 1·arr. ,1< c•nltcecdo sem c1uc 11 t i vcsse 11111 i to < .-..( 1 a 1·C"c i 111 11t.o. M.-, i ,.._ 
a ação foi avançanc\o e t raç<lndo sct: p 1·i',p1 i<l c,:nd11ho. C,·ia1 11<>s um 
grupinho e somente depoi,-, que el<' c:c,tav:-i c,1111<'<,ar:dt• a se re1111i1 
pari\ avalia,� a açã' na f�brica· � que 1'1 1 i d,·-.pc•1·t.a11clo para f'a;,, ·1 
d<' 1 e um gruro cnn-. pcrspcct. i va de .JOC. �1..s o 1 ('lllflC nao espera .1 

nossa falta de planejamcnLu 1·cvj:,-ão. /\ g1·< \(' .1cc:11Leccu no lll{'ll <li -
tavo mês de trabalhe na fábr i < ,, e a dcn,i ss;c: t.,amb;m. 

Apesar de entrarmos com um pI·occs.-..o ele rei nteraçao 11,1 
justiça, naÕ podiamos fic,,r espcr<lndo suél cl1·1·is::Ío f·inal cad.-i 11111 
:i 1-r11111cHtemprego cm C�bri ca dj t'<'t'cnt.,c,..;;. Cn1110 <'li 11 ;0 t. i nha 1 1m p 1 :11H• 
e lar o de acompanhamento, o gr11 po se <lcsarL i e 11 1 o u e S<) voltamo.--; a 
nos encontrar no per iodo em que tinhamos aud i.ênc-i a marcada. Dcs 
t.�/5 companheiros alguns ainda esLao n.:1 cat<'gnria e outros Lr·aba 
lhando por onta proprja. 

O QUE FALTO NA AÇÃO: 
P lanej amen to ( no pape L), nII .Sl' j .1 "p I a11c j ame 11 Lo rncsrno 11 • 

- (i -

Revisao e � oordena a o.
No setor f;ibrica a avaliaç::Ío da ;t(,',IO nao crél muiLo p1·0-

f u n d a • Minha ação e r a na e ida d e v i. z i n h a e n s 111 i li ta n te s d o se t o r· 

nã-o · conhecj am os contatos. Os mj litantes nã o t-i nham tempo p:1 1·.1 1·1>111-
parecer às reuni Ões ou assemb l.� :ias para con t ,, i !Ju i 1· ma i.s. A aç:io 
fo:i desenvolvida tamb�m num curto e spa·o de t,-,;1pn(8 meses) e ;1 cli..., 
nâmica do moviI• 1 ''.nt o não a ançou o suf'icicnlc- p.:1r-.::1 acnmpélnli.;�--[;1.



,: ..

1 1 ,, • 

OBs. Estas f�bricas a que me rcfi r·o s.10 r!1bricas de Vo I L:t' RedorH.lll 
onde eu mo rava com minha f ;1111 [ l j a. cm narra Mansa. 

EXPFRlf:NCI:\ DF Ct)()RDt·: '/\ÇÍ\tl: 

111 s Pt1" 1 e o : 
l\ 1'111. cnm p;11 1'1ci1·n.-;. t· dil'i('il l.1/1·I· 11 111;1 ;1v;1l iõt1;:t11 d(· 111i1il1;1 

<":\]l<'t·icnci,l de coo 1'dr11 ac,·,�o ;:;n7i11l1n. 1'111. 1111 1 il,;1 cois;1 ;1 •1· 111.1' 11:111 <'"" 
.--;cg11 i lc mb1·a1· e 11111iLo.-; clc111cnlo.--; :-;,) s(·I·1 .1111 1·cs g.tLacln 1111111;1 dis1·11 ,-..;:-;;111 
cn m os nut t'n,..::; coo1·clenad1 >1·c,--;. Po1· 1..-..;.--;n. , I'(' 1 ,, q11c cst.,, 1·1· 1 ;iL/>1· i" s,· 
t',\ m11itn limit;1dn. Cnnt11 clo. v;1 I .1q1 1i ,11•·1111...., ,•lcmcnLo:-;. 

V() 1 t ;1 () ;1110 
Redo 11 cL1. 

de Jll�q. 
COl1S(' l ltn

l'o i 1 1 111 ,11111 
N:1c i 011;1 1 cl.1 

i 11 11•11 1·( ;til(,(' 

. l l 1( 11 · 1.1 

p.1 1·;1 il .l(l(' 

;1co11t.cc· c·1· . 
cl (' 

I-:1·.t li ,'-, (. 

! 2 ·1 1 1 1 do cm q11 1 ' ;1 cid;1clc p;1 1•( icip;11·i.1 . 1 1111, 111 . cI·;1 o p 1·i11 11·i1·11 q11 (· 11 ,·1111
j 1 1 11 to de milit;111tc.-- cl:1 cid,tclc (',.._t,1,.1 l"''l'·11·;11lllf), p o i.-..; "" 1·1111.·r·ll111 cl1:
"-·> :1incl;1 11.1<1 ,-;e t i11li;1 cl;1 1·1 1 cst.1 111·1·,,_...,, l.1d('. I1 0.i<' vi,-..;111 q 111· 11111vi1111·11

d , 1 S ; 1 V ; 1 1 i ; 1 <,' ;·, 1 ' . < ' 1 li J1 1 · < ' J1 .1 1 ' il tn C<lllH'C,';\\';I ;1 ,--;1 1 1·gi1· 1 1 ;1 1·iclad,,. 
(,' :1 () ;1 o e () 11 ,--; l' 1 h ll • a l) 1 ' g il 11 i / ' l ' ; 1 () 
e ,..::;IIrg<> a,..::;,.; i 111 o :-:ct or 1·';;1)1· i c;1. 

,\ p,11 · ( 1 1 

d.1 . 1( )(' 1·1cJ,1cil' p,1,--;,-..;;t ,l ,,1'1' ,-..;1·f11l'1'.S 

srrnR FABR l C.\ 
De i 11 i e i n .'-i<l l i ,l\' i .1 do i ,.._ I11 i I i 1 1111 ,,_.._. 11,·.st.c· s<·I 111·. 11,· l 1 " 1· 

\e l .-;011. 111; 1 ,-; l1.1Y i ;1 .1 l g1I11 . .._ .Inv 1•II.-- d,· 1·.'1111 1, .1 1·11111 ;1<;.10 11,1 1 ,,.·,11 d,· 1·;1 
ba lho: ma 1 ,-; ;1 i 11 cL1 11..-10 e,-;( ;iv;1 11.1 .1(1(' cll', 1 d,1 .10 c o 11c:e i Lo 1·.�;I I'<' i to ( :1,·.1 
b;1cl,1 Q d1' 111 i I i t ;11 1( ,, qII<' t f 1111; 1 111 0 . ...,, ;q111.-.. ., 1 ".1 1 111 t c111 p o cl<' t.1·:tli.1 1 1111 ,,,.._( ,-.� 
JO\·c11.-; ro1',llll a,-;sum j nclu ;\ JUC .t 
cessidade de militantes com um 
p,1ra coordenar esLe p,�occsso. 
eia de Coordenação . 

O TRIÂNGULO 

p. 1 I t i1· d11 :-;1•!. 1 1 1· e 1·oi 
p o 1 1 co 111,, i ,-; de e 1 ;-1reza 
A,--;,-;i111 1·,,i ,, i11icio de 

SII I'/.!, j 11<111 ,'l li(' 

cl .t s o , · i e· 11 L ;i e;; e,--;

Ili j 11I1.t ('Xf>C'I' j t,n 

Triângulo 
Apos o Conselho de 
(que acontecia u111R 

'2'

Ve/ 

p;11·t i e i.pou de <·11<'011t.1·os cio 
poi· ;111 1 ,), e a parLii· d.ti. 

assumir a o ordenaç::Ío do l'r i âng1 1 I (>. Nl),.._ ;1 110,-; scgI1 i nLc,--;, ,, 11<· 1 .�1i11 ,·n 
m C Ç ,1 V a ,1 t. <' 1' d i f i C 11 l d .1 d G ,<:; d(' p ,1 I' t. i (' j p; li C I; 1 S I' C 11 ll ·i O C ,", , I ·: <' 1 1 , (J l 11 ' 11 ; 1 
vi ,1 part. i e i p;1dn de 11111 do.-, c11co 11( 1· 1 1,.._. <'t111l<'<·r 1 ;1 .s11bst. i t.11 f I n, "t.1· 1· i 
car defini( iv;uncnt.c cn111n coorcl1' 1 1;1clo1·. 

A CIDADE 
Ate 19 6 o rc p 1'csenLa1 1lc do 'I'( OI' na c·<101·clc11;ic:;1<> ' 

t).s scl.01·(·,s cst.;1v.t11I 
de III i 1 i t.a1tl c·s .t<·ont.<· 

d e e i d a d e , p ;1 s s a p < 1 1 · 11111 a e e 1 • t ; 1 

com dificuldade de se reuni 1·. 
cia m com dif'jculdades, conseguimos 1';1/ 1'1' u111;1 rcv·isãn cl<' vida ;1 n; 
vel de co11j11nto e a q11esLão lev;111L;1cl:1 , c1·é1 quem nariuC'l <' 1110111<:111.o c,-.;-

clc:-;;11•t i cII 1 ;1ç·;o. 
i\,-; 1\,-;,-;('1lli>l<·i;1.'-; 

tava com animo para fazer a JOC ;1v a11<,·.tI·. di/.i,1111os l.cva1tl.;11· ;i "Mo1·;1 I 
da JOC", e foi a partir dai que cII ; 1 :-; . ...,1 11111 j11 nl.o com a Ang(� 1 i c·;i ;1 co 
ordenação de cidade. 

A COORDE AÇ�O ESTADUAL 
(l11a11clo \lo l.l;1 Rcclo11d;1 <· 111111·1.,·111 1 ., t ,,,, 1·011t.;1l.o <·,1111 ;1 .JO(' 1·11 i 

no periodo que aco nteccdcu a o  3º Cn11 •'1 '1' . .._s,1 (Hl/82). Du1·;11d (' o p r·n 
cesso de preparação do Congresso, ;:1 e i cL1de começou a se ['azer· r·cp r ·� 
sentada na C. Estadua L. Não t:i.nha 1110,--; 11111 110111c J' i xo e fHll' isso os mi -



r , s. , ') 

litantes s e  r evezavam. 
nhos junto com 1a rc i o 
P.,11 l.o César ( P. C) de 
punham a Coo1·denaçã0 

Lcacir, clsc>11, Lui/ Cl,;11<lio, Hélio, C.1r· l 1·-
dc são Jo;n de krcLi. l·:ri dan de Nov.-, lg11;1c.;11 
iLer·oi e l';ici;·,l('iil de· :--;;w ,Jo?to de M<!r'<'Li,<·0111 
Ls t.,ad11 a 1 • 

Em 8ó .1ssu 111 i ;1 Cnn 1° cle·11.1<,'ilO dC' e· i d:1clc e 111c,.;;c.s dcpo i .'-;, ;11-; 
sumi a Coordenação Est.1du;1 1 . 

D Duran te o ano de L 7 .<:;e d<'ll o p1·,>1·1• . ..;.�o de Aval i .:1ç;-;o d<· 
Expc?ri�ncia de ,unpli.1ci ;1 cl;1 \/.1l;,.i,"I o q11;1l ;1p,111t .,111 ditas nccc.'->,..;iel.i 
ele) -.,: 

l)('\Íclcl ;1,1 . ..; d1',..;;1l'in . ..; qtt<' "  J:,..;(.1d11 ; 1p1·e•,..;c•1tl;1v;1, <> 1\111pl 
adl> pl'C<' i .--;;1v;1 ,,-_l'I' 1 i IJc•1· ;1dc1. 

Flcg-,,,. ntt11·0 J\ 111pl i;ulo. l 1;1_j;1 , i•.l c> q11c· .-, V.1lc�1·i.1 .Jil ,·:-; 
-

t ,l\'a dc.5g;1:-;t ,1<L1 c· cllc i .1 dc• q1 1,·.--;1 oc.--. p1· . ..; . ..;n,11 

AI r 1 11111..; 1l 11·oc·,•.--;s,1 de• d i .·1·11 -..;1,, 11111· 1•11c·1·1·1·011 1·1,r11 ;1 1111 

11'1;1 c1,,ic;,1n <'111 cl<•/1•1111>1·" d ,· �;. , ·u11 1 p,·1· IH'1·I l\,l d e· s,·1· 1 il><·1·.1d" ,·111 

.iancirn de �;,,. 
E e.--;tc cami1il10 fH'l'l'(lt't·i d,1 c·111 111i1il1.1 e:'l.1w1·ic·nci;1 ele· 1'<H11· 

dcn,,ç;o,C,) q11;1l p;1.--;:-;o ;1 v.-1!1;1 111 ;1 ,.._1•g1 1i1·. 

C o O R D E K A (.\ O D O S 1 1 ( lR I A 111\ 1 C i\ 

t\este p c-rinclü ;1i11cl;1 inliat11cl..; 11111i(.1 dil'i <·11l cladc t·111 1·c·la· 
c.,ao a oricn1aç;10 do Mn,·irncnto f' o <71H' m,,is <--,Lava pr·cscntc 1 1;iq11clc 
rnomcnto (t.al,·c/ i111p11J . .;;io11;1do pcln t 1·i.�11g11l11) ,·r;1 H 11cc·(•,--;,--;id;id•· d(· 
iniciar os c ontatos de L�b1·ica na ,J!l(' <' cl<•,..;1·11\,olvcr· Ay;�o Mi I il.;1111.c 

,1.i Fabrica. 
Dai c�nt.,H> <'11 cumc<;<'i a di . .._1·11ti1 · 1·,,111 os co111p,1nl11d1·0,.-; d<' 

Fábrica a situação do local d(' trab;1ll1t> <' d.1 catcgo 1··ia. M;1s, de 
for·ma muito de:-;coo1·den;1d,1 e sc111 pL111c•j;1111c•11t,1. Em 83 conc1i.1·r·i ;i 11111:A 
ch.,pa de oposi ç;o, .1 d i 1·c-ç;o do s L11d i 1·;d.o cl;1 Con.str· uç:ão r:f vi 1, e· 
este proces so não Coj ava Lj ado pc lo c1)11_j1111t 11 ele Mi I i tantc,-:; d.1 e i d� 
de �Era no tempo cm que assumir d ire ·ão do ,e.; i 11dj cato era se d i sLan 

, j· .- 1 r da Base) Mas, o que quero ;1 a l j a t' ;1q11 i 1 1;10 e a açao mi 1 i La1 1  L<', 
ma S a d i f j C li l d ,'1 d C (1 ll e (, Í ll h ;1111 O /-i C' ll (l li il 11 (. n .S C' ( t l 1' C' C 11 qu rt 11 t, O J () C II a (' j -
da.de de Coordenar a ação do movi,mcntn. Se; 111;1 is tar·de com a e11L1·;irfa 
de novos mj li tantes ( e alguns deles com ação no Local d e t r·aba lho)� 
f)Ue fomos( uscando outros meios qttc possibi l it;1ssern u111a·rn,dor· vi,c.;;;-;o
d e J O C e n1 e 1 h o r d i n �mica d e e o or den a ç a o d e ; u,· ;-; o • Aqui v a 1 e a pen ,1 -
destacar os intercimbios com ·ovens de F�bri,;1 de Paraca mbj, e as 
resqui sas sobr e a r ea 1 idade do I oca I de t,1·;11> 1 ;d10 e o dc.s,1 f':i o de c,-;
crever a ixperi�ncia de ação. 

COORDENAÇÃO DO TRIÂNGULO 

P,a ra mi111 era uma coj.sa nova. I·: r<'7.-111e descobrir m;:1_is a r!. 
brica. 1as, assumi a equipe do 't1'iângu I o p,>1· n u m  momento de cri.se e 
desa rU cu lação. 

Esta desa rticulaçã o • i.nha cio is mut i vos b,-is icos: 
Um era questões pessoai:-; que ti 11lt.1 cada Coo1·dcn:1 .. 

dor ( que tão afetiv a, baixo as t, ra 1 1"! 1';1 1 t.;1 d1· d i ,..;cu.--;.srio na e i déldc 
quanto ao Triingulo) 

Um outro mot.,i vo era élS d 11.1s .1v;11 i ;1sc:;us qu ,'-,C t:i nlia dcn 
tro da Coordenação Nacional Executiva, qu.111! o ao r>.:1pel que cumJH' ia, 



... 

o b j e t i v o s e d i n .� rn i r-a d o T r i ; n g11 1 o • /\ L 1 1 t. ; 1 cl e e o n t' r o II t. o cl a � d I i; 1 :-; n ". �
liaç71 <-s (vjsão) provocou um e l'riarncnlo (desmotivação) que c11l111i11ou
no fim da a rtj cu lação do Triângu l o. lloj e 1 1.:1 JOC essa q 11< 's cão :1 i ri da
ex i_ s t j , 1 h ; os q II e b a tem no p e ·i to e se e n e hem d e o r gu l h o d e v e r · n a
.Jl)C 011 no Mnvi mcnt.o Ope1·,1r·i o ve l lins <·n1111',111l1c i ,·os que ti V<'l':tlll g1·,111d<'
p;1.1·cc de ,-;11 ;1 t'n1·m,H;,1n 11;1 ;11·( i(·11l;1(_-:;c, d" '1'1·i:111g1 1 lo <' 11(1 e,.�; q 111· vi,1111
a coot'rlcn,1<.,<�n do T1·i:111g11lo com 11111;1 i11.-.;t.11H·i;1 p;i 1 ·:1l c ·l;1 ;i ('c,11 1 ·<1('11.i <,;;,,
N;1.cio11;1l, cnm pnclet·cs e Est rut11t 1•;1 c:...;1;.:,·1·.1d;1 ni1 urn pn11<·1, c·xilt 1,<· 1·;icl,1.
Eu. <'111 part ic11 l a1·, vcjo ;1 .1,,t,ic11 L1<,<';o d,, T1·i�11g11lo <·11111c, 11111,1 c·xp1 ·1· 1c11 

ci;i e que p,,1· .">i su tem 11111 ;1l n1· i 111po1·t. 111t<'.

\<1 1111' .-._m,1 ( c111p,i e' l .1 <',1111 i 1 ilt,l\ . 1  ,I,· 1'111·111;1 l>,1 .-.;(,;111( ,. i ,·,<> 1 :1d.1 cl. 1 
Cno1·dcnaç,�o \;1cio11;1I d,> �tnvi111c1it o <' 1 11c 1 ,, 1 ;1 11111.1 ;iv;tl i,11:,1" 111.ll.·, 1 11 ·11 

,1;, ...... li.ti) ;t('(litl ('( 1'11 cl,·� 1 d,, ., t'11 11d:1 dc.-;t.1 1''\}lc•·1c11t·1,1 ln1 ;-;t·.111d ,, -....,,id .,. 
di11.1mic:1 t' 1 imit.l\;,-H·.-.; eh l 0 '\t'<'11t i ,.1 e· d., 
lll<HlH'II ( 11. 

(jll i j)(' d l l '1'1· i ,1 11;•11 l 11 11.,,,,1, 1 ,. 

\ -,( <' q11;1d 1 •n ( 1' < 11 1'\!' <·1111 1<1 1·011--.,, 111·111· 1 .'l 1 1 111 c•,-..y;t/ 1. 1111<·1 1( 11 11,1 
.\1'( i 1'tt l .1(;,;,, ti,, l I i ,lll_!'II I ,, . () ('11' 111tl , . ., 111 • l 1 lf 1 1. 1 1 I'·' 

\ :1111 1):-; 111 i I i ( .11,t ('-.... tf,, 1·.11i 1 i \',l) • .  ,., 1 1,lll ' .1111 t.11> p;11·t ic·1p,1I 11111.-... I fl t l 

,1 p r f' p .-1 , ·, 1 ç a e 1 <' p 1 · 1 > nH i ..,. ; t n 
() 1 . ct (' 11 ;1 ..,. :; () \ '1 (' i 1 111 '1 1 1 1  ;i () 

ni.�n de Fq11ipt' ,i,; 11.1n 
\;1cin11;1l d.1 .J\lC-11. 

!'ic;1v.1 ;l <·�t i·gc l , I. 1 q 11 i jl (' d o 'I' 1. 1 • li l /.', 11 1 () <. 
ll1,1 l ,-.; 

cn1tl ;1,·.1111 <·0111 ,1 
( 1 llllll ,Ili L<·.--;, 11lt.i111,1 1·c·11 

111 1 1 l ( • 1 1  l 1 1 1 111 ( . ( li ) 1 . ( 1 ( ' 1) '1 ( 1 ( ' 1 . 

:\ comrn1 :,;,,c,·�n n1· c1n\nF 

Quando n 
1',\1110S ('111 l'("\

1 

i ·""";lt) (' 

\,)Vi lll('lllü Clll l'.I ('Ili ,· 11111a de dl�S:-Í11 i Ili() 1 l il 

, 1 f. j l'I 

de n111t i1111.1 1· 11.1 JUC': 
d11;1 ,-.; q11c.st ;;e•.-.; c1·,1111 

(i.">(<i sig11it'i,·.1,·.1 
11 ·v;11it.;id;1.-,: q 1 1<·111 <·�;t ;iv,1 

J1,11·l i 1· i p.tl' d<· ( od;i.•, .1.�; 1 '1 · li li 1 

ocs, C.:1zcr P 1 ;1110 de <_:ao C' .1ss11111 i ,. 1·1•,-..p1111s,tl> i I i dadc 11;1 1 "t 1 ·11 t 111·.1. 
Quem . ..;;em piq11<' (11 1ot.iv;1ç;�o) p;ir;1 co11 li1111.1 1· ll l l Mnvimcnto:' 

:\ sc-g1111cL 1 pc1·g1111 L;1 ( i111J.1 c•11d<'l't'\'O 1·c1·l,o e ;1 r·c·.-....pc,.--;(,;i c·1·,1 
sim 011 nan. /\me-o 011 dcixe-n, T,1I como ., 1><'1·g1111La f'oi ;i 1·<·,;p o .-.;(;1. 

A 1 g1111...;; 111 i 1 i l.é!rll.c,.;; .is;=,11111 i 1·;1m 1·n111 111;11-.; garr'a c� ;i I ç.1111.--; d,, i ;c1 
rilm ,, .JOC ;1 pa1'l i ,. cL1qu --1 e mo111c·11Lo. 011 ,,,·.1.1. l:11t.cnde1·;111 1 ;i p1·1·µ,1111t ,1 

;l O J) (' d ;l \ (' t I' ;\ , 

Como o Movi rncnl.o passava po 1· 1111 1;i dcsarticu L,1<,/;o 11a e· i d;1dc. 
a necessidade mais presente era a de t1·.1balhar a d:i.sc·ip l.ina mil iLa11-
te fazer p l anejamento de ação e g.u·ant. i ,. as r·cuni9cs cios ,-;c(.or·cs e 
Ass. de mjltiantcs. 

C o n se gu i mos e 1 a b o r a r p 1 ;1 nos i 11 d i ,, i ,111 a ·i s , p a 1 11 os cl e s, · t < , 1 ·e, s 
e plano de cid;idc, isto lcvantm1 o .111 1 1 11,, do,--; mi I i.LanLc.-.; q 111 · q 1 11·1·i;1 111 
ver a JOC avançar e as reunioes pa:,;.s;11·<·11 1 a ,tcontecer cn111 111:1 i <H' í'rT 
quên'tia. A coordenação teve uma p.-:11·L i (' i p;t<,·ão i 111porta11t.c 11<•,-.;Lc ;1.-.;p<:<' •· 
to. Por' outro lado tjnhél mui.ta d·i f'icu l d,1dc de pr·ojctar o rnov inrc11Lo. 

Desta forma tÍ.nhamos 11111 i tas ;d i v i.dades plancj ;idas mas S<·111 
claro a ser t raba l hado. 0 11L1· a imil.ação que l.iril1;1111os ,,,·a ,t 
visão nacional do mov .i men L n. T 1·.1ba I ha v�mos com e 1· i L<; r· i <>,"> 1·; 
nd 1 it;ncia, açao e iniciaçao t t',1/,endo como conscq 11cnc i .1 a 
mi. l j tantes, e o congelamento <' pc1"ca de conLaLns.

conteud11 
falta de 
gidos de 
perca de 



• 
A COORDE AÇÂO ESTi\DUi\l.. 

Quanto a pt·imci 1•;1 cno1·dcn.tc,'?;<1 <'li n;10 t.enh o 11111 i t ,,.--; <' 1 <'ni<·n 
tos mas o que reco1·do e q11(' a 111;1 i.01· p1·1·,,<·1Ipaçao era c.;0111 ;1 p r·c1 1 .11·;i 
çao do 3º C'n11g-ressn 1 ;1c i n11;11 de ,Jovc11,--; 'l 1·;11>;1 lh:td•>J"'CS ( 1· <·1 <>ll1i1cl;1 li i_.-.; 
t,ori.c., dos Co11g1'0.--;so,.._ e pape I q111· <·I1111pI i ;1.) 

Fm 8ó vo 1 to a ass11111·i 1· ;1 Con1·dr·1 1;1c,:?;n Estadua 1. D<�·"-L,1 vc;,: 
eleito cnm t,·111p,1 d<'l('1 ·111i11;1d(). i\ 1· <1()1·d<·11,1<·;�<> c:.sL;1va 11u111 1>11l.1·0 p;tl,;1 
1 131' : 

,\d;l<) 
e r,,m 

Vnlt,a Rcdn11d;1 ,ia c1·;1 11 1 11.-1 <'1d.1cl<' n11de n Mnvi 111<'11t.o <·.�;t.;1v;1 
con.so I i dado. 

Nnv;1 l g11,1c,·11 1',--;(.;1v;1 ,--;1• uI·g·;1II i /;11 1clo ;q><>.S lllTI 1><·1· iodo cl<· cl<' 
,-;;11·t ic1 1l.1c:;o 1·nm 11n, < 1:-- 111i I it ,11 11<·,-.; vi11do d<> ,1" <"<11111 1·1·.-.. 

Ri n d e .) ;111 e i , · o e o 111 .1 1 .!.!. 1111...., 111 1 1 1 ;i n t < • ,--; 11 o v n ·" < · 11 1. r ·; 1 1 te 1" p, 1 
l',I ll lll<)\'Ílll<'l1((l. 

!' < '( l'l)Jl<l l 1...; ('1llll .� 111 1 1 1 t .111t ( 
1 1) Ili ( l ,· l 1' 1111 1 ( \) 

11I.I' ,'-,('Ili 11111;1 "I" ,lil ( 1 ,11 ,1 I" 

N., \' ( )()J'd\'11.l<,',l\) !·:,--;\ ;1d11;1I <'St ;l\ ,Ili\: l1 1·d1·:;() 
(Rio), NcgT;;o(N-lgu.11,'11) e V.tl/·1·i.t{.1111pl i;1cl.1). 

mui t;1,.._. desde .1s 

l d e I '< · 1., · <> p<, 1 , .�. ) •
/\s dii'iv11ldacl<','-i
;i( (' ;1,-.; d11 ('(>ll,j1111l.,,

do Mr--lvi ment.o 11,1 cst :tdn. 
(l<'S,--;n;i i , . .; d<' (';1d,1 111 j I Í t ,'\Jl l,(• 

1 1 ,in llé\\ i .1 11111 p 1 111,1 d\' .J()(' :t n i \f(' 1 �t ,·tdtld 1 .. 
1-... 1·111bl<�ia l·:sl,1d11.1I Ko ano ;:u1te 1·io1·(�5) l1;1,·i;i111< 1,-, f'1·ito 11111.-1 

ta de 
sao e 

tet' u111;1 ,001·d <'Jl;1c,<io C'St,1d11;1 I  p,1• 
resi:st.encia pn1' p�1 1·!.c. sob1·('( 11d<>. 

<· ;l p 1·op11:_,
.; e 111 ; 1 [) () S b () ;1 S Ji < l 1 ', 1 • cl l' cl Í '-; (' 11 .'-, 
d.1 e i dadc do I{ i o dr· ,J;1n<· i 1·11 

rp I a n to a e s ta n e e e s --; i d ;1 d ·e . A r, · o 11 () -; t :1 c1" I{ i (l ra cl<- te,· 11111:1 ('0111 Í �,.'-;il() 
que funciona,,ia comn 1111 1;1 a1·tic11l.1,·:;o ;1 11iv\'I l·:sL.,dual 
o 1· d e 11 a ç ã o e o m t II d o q 11 <' i ,--; t n i m p 1 1 , · d • l ' , 11 · • 1 i e I; 1 p ; 1 , • .t ,-.; e 
de· organi 7.'\(,';; 0 que i 1 1h;1 <l Estado <' ;1 d i I i <·11 I détdc q1 1c ;1 
tinha para se firmar e ser acei t,.t 11a p1·:11 i c,1 como t.a L. 

111;1-; 11:111 II111;i C:o 
11111.11· " 11iv<·l 

l · 1 11 1 1 d(' 11 ,1 <.;; 1 > 
l 

"- Neste e lima a contribu i.çào das e idades também n;w Cl'íl cons 
t a n te • o ma v a - se a i s to as d i f :i. e tt 1 cl., dr s p e,-.; soa 1 s d<\ e i1 d a < • o n r d(' 11 a ç· ão 
Fstad111d e cl;1s ciclac! C's que, de V<'-'· <'111 q1 1.-i11cln, cnlr,1v;1·c111 l'I i,11;1 d <· 
dcs;ni1110. 

Foi di,,nt<� cicsl<' q11:1cl1·n qtt\' ;1...;:-.1 11111 a Cno1·cl1'1t.-i1,.11, l·,,l,1d11,1 
no final ele 86. No ini l 'io de 87 ;1,.._ di,-.; < ·11.-.;-.;<�<',"- crn P1·c•p;11·.-i,,i1,, .t11 1·,,11

• 

gresso se afl oraram. O congrcssn e.--;tav; 1 ;il i11gi11do ,"-Cll <>l>.i1·I iv<> q 11r · 
era o de atingir um major n,;mero poss f vc I de Jov n.s 'l't·:tli;1 l l1;iclr11·<·.�; ,-.;1J • 
bretudo 11.,s cidades do Rio de Jé1nciro C' Nov.i [guaçu, nras ,t C:1><>1·d,·11 
çâo tinha di f'icul daclcs de ;1cn111pa11li;1r· <'·"t <' pr·occsso. �e i111i t ,1v,1 11n,.._ 
jnformcs de como cst;1v;1 ;1 cid;1dC'. <' <'nili,11·;1 <·1 1l<'11de:--,--;<· n ('1,111�1·1·•,.--.,, 
e n mo m <.> i o . n ; 1) e o n .seµ 11 i a d i 11 : 1111 i / ; 11 · • 1 ,\ 1: .1 , , 1 • 1 .-s l. 1 · 1 it , 1 1 ·; 1 d " 1 1" , i 111 < 11 1 , , 
de modo a ap1·ovei tá- lo como t,;11 

r 
''-' 

F11 ('J';l de um;i cicl;1dc (\.R.). q11,· ,·I;i <> C'n11g1'<',·.•;n <·11111,, 11111 
I' n 11 gT <' s s o d e· < · o 11 t. ;i t. n --; • A < · < , 111 p 1 · e t • 1 1  :-- . 1 ( 1 1 1  " ·, ..... .1 < • , • ; 1 d 1 • , p 1 ( · 11 .1 " • 1 d , , 11 1 t , " .1 

<' cl<·po is 11.tn <'llll --.<'�\1I 1 ,. <'ll\'Olver um 11umc1·0 11 111ito g1 ·;111dc cl1' ,)<1,,·11 
i V (' ,<-; ,...._ < • < · , llll n 1 1 1 1  Í < · o i'a.1ê- los ent1·a1· nn movi mcnt o. Cn111u S<' ,, \ o:1gr· <·,.._sn 

objetivo o de tr.1.zcr mil i Lantc.s 1•,11·;1 ;1 .J()('. C:0111 <:sL.t vi ,-.;;1,, 111 i 1!11;1 <· -
contribui çâo com a Coo rdcn,11,'.tO 1· .. --; t ;1cl 1 1  ;i i'() i I i 111 i Lad.t. (.111 a 11d 1 > <'< ,me<,·� 
mos a amplia,, nosso n tc11d i 111c11 t,o do,._ �il>.i e(. i vo� do Co11g1· <'ssn, j ;; ·s -
tavamos na fase final de sua prcparac,·ao l'.: .su,1s ta.1·cl'as px·igiarn nos-
sa maior atençio. 

/, 



1 1--;. )"I 

111 1 11;1in de �7 cn11--;<'g-11 1 111(),-; 1 ,· .1 1 1/.;11· 11111:1 ,1,--;,--;('rttl> 1 1  · • 1 I ·: :- ' 1 d d 1 1 ,l 1 

�1 i l i 1 ;l II t ,,,-; <'111 \ o l 1 ;1 l·/.f,ctn11da 11;1 1p1.1 l 1·;11:;111111.--; pis(.;1, de· p 1 ;11 1 (' i ,!!li(
·
" 

1 ,1 p:u•;1 1 1,-; t 1 ·.dJ;i l l1 1L-, d;i (',1111·d1'11;11;;tei 1·:. t ,1<111;1 I. /\ C,11,1·d1·1 1;i1:,lí> l·:.-;I <1d11a 1 

11:10 cn11:-,cg1 1  i ;1 i>'' 1 ..,,,1 ) ,, ,. 1 i 111 i ( ;1 .;;,.,..., d:1.--; , , d;1d1•.-.; ,. e 1 1·11111 <'!! de i ;1 ,-, r · ,. 

1,·.-1i>:1ili.-1cl,i. l·,-;t:1 :1,-;.--;<' 111hl<'i,1 1·11111p1·1 1 1 ,·. ,· p;1p,·I, ;1i11d:1 q 11e · d,· ,>1·111,1 

limitada, t ;1111l>r11 1 ;1 .-,11;1 p1·ep;1r,1<;;1n 1• c11111 d,•11;1�:;-;o l'o i 1 1111 i to I i 111 i t .id;1. 

l 11q11;111to c,111 1 ·cl1'11 ;1c;;,1 t i11li,1111os (,--;e1l>1· 1•t 1 1el,,. 1·1 1 c·e1111 0 1·001·d1·1 1:1de,1· 1111 1 i t ,1 

cl j f' j ('li] cl;idc d,, d,· 1· j li j f' (' t )lll I' l .1 1 · 1 •/;1 ((11,1 1 ,. 1 ·;1111 11:--; ol>_j<'L 1\ li.·, d:t /\ ,·,.',('Ili 

]) ];i;1, 1l!ld1• CJll<'l'i;1111 11.._, cli1',!.!.·;1 1 • t'()III 1·l;1. 

1)11 1·.11 1\ 1 ' ' 1 ·.di.11!1;1111 ()--. ('Ili (' !Il i ,l,·�.(;1.--; l'Xlf..!,(' 1 1('1 ,I.--. (pt .t:,.•.I 

\l j I j \ ,'lll( (' -., <' (' j cl;tcl ('.--; (' 1 ;tlJ11f .1 1 ,1 111 --;1•11,-; (l l ;tt1(1,--;: 

I' I' < l 111 < l \' l' 1 · i 11 ( <' I '(' ,-11111) 1 < l ,..._ (' I'• 11 cl,· e';,, f ><' 1' 1 < • 11 (' 1 . 1 1•11 ( l'e• Í cl, 1 

. 1 11, l 1 · 1 (.; l 1;; l e> ; 

\ttl .ll' d,· lcll'lll.l i 1 1i'l 11,·1lle• 11,1 \l11\illll'f1(() llpe· 1·.11 1 11 e· l',,1 1111 .11' 

( . li 1 1 • ' " l l I li 1" .-; ( 1 . ;t I> . l l 1 1 . li . • 1 1 11 d . 1 li • 1 

q11 1?] l' ,111,1 l' 1111\ 1 ·,1,-; 1· 1 11·.1111 l 1 ·,11.J.1 l l1.1d.1.-- ,111 .1 1 1 1d,1 ,,,-_(.;i() .-;1·11de1 t.1·;d1,1 11,1 

d a s II n --; a nos -; r ç:u i 11 t e s • 

1 111 1\ll\'1'1111JJ· ( ) d<' -.,.7. 1'(','I I i /,'111111, <'Ili Ne1V,l 1 µ;11;11;11 111 .l 1 .', 11111,l ,1 ·, 

--.r111b l <' i ;1 ,.._,( ;1d1 1;l] cl1' \1 j l j (,Ili(('--;. lllld1• 1 j /e'llll),--; ll 111 ,'l ,'!Vil f l ,l(',lfl (!,1 ,li ,1e1 

d,1 .ltlC ,\ p.11·ti 1· d<' 1";1cl.1 c 1 cl.1dc . cl<·.--l.11.1111,,, ;1.· dil'ic11l d,1d,·:, ,. 1 11·<• 

ti cl.1d1'S ,1 ."'e'l't'III t 1 -.ili:1111.ul" . .,;. l'l' l .1 p1· 1 1111' 1 1 .1 V<'/ ,. 1 ;tl,n1·;11111 1 .•, 11 111 1 1 l ,11111 

l·.st.ad11;1 l (' ti11li;i ('()!111) JI 1 '(' e)(' li I i; 1 <.; , 1 ll e · <' 1 1 l 1 . 1 1 ; 1 1 · l> I\ L i 11 li i d ; 1 d< • d e , ( , , li 

gr'C:'-Scl <' ;1 llll('J;11,·;1e1 d<· 11(1\·o.-; .l<> 11111\ 1111 11!,,. 1-'ui 11111 ;iv;11 11;e• ,. p 1 ·e,1 11 ·1e, 

t':1t11 de' c1111,-;cg 11i111,1.--; ,·l .tli,11';11· 11 111 pl .11111. 1 '11 1·1·111 1•l;1 11:t<> !'(li l'<'il<• ;1 1 1,11· 

(. j 1il1;1. 'l',1111L>/111 

p;1 ,·(. i 1· de 11111;1 

l i 1· d e p Li 11 n s d a,-; e i d ;1 cl <' ·"' • p n i s ( • ,--; t ;i 11 .-1, , " 

µ.11imns L17<'1' 11111 ;1 pt·n.ic�:;10 cl;1 :1,;;1,1 ela ./(1( .1 

ma j s p 1· u funda • 

Jlél(J ('•Ili,'>(' 

,l V :1 1 lill,' ;111 

Dcst;1 f'n1·111a o pla11 0 1·i1·ellt l i111il;1do <' 11;10 c1·i;1111<>h <·.·p;t<.: < • 

os novo,-; tll'i li ( ;111( (',-; (' ('(Ili! ;ti os puc.les,--;(•111 ,'-;(' ('Jl('()fl 

t,1·.,1· p,1ra l',l/<'I ' ;111;1l i  . ..;;1> . pl,111c,i;11· ,, 1·1-,·i,--;;ir· 

'volvendo. �11.1 C:\C<'ll<;ae> t:1111b,�111 t'ni p;11Ti.tl. 

acnnt t'ccr,1111 <' 011.t 1·:1s .1ce1nt ccc'r":1111 de 1'111 111.1 

;t ;i�:;1<> 

t\ 1 µ;11111;1,--; 

qut.' 1-.-,l.;iv:1111 

él L j V j d;1d1·.--; 1 1 ,  l e , 

i 111 i Lad,1. /\ Con1·d1·11.1<. :;,, 

d11ra11t.(' 

ter sc 

re) ,-;cu-; 

() ;\ 11 ( l . 1 • \ (' 1 ', 1 e•,'> ( (i \' 1' 1 • 

perdido cm ;i lgu11,-; momc11Lo,-; 

nbjct.iYns. ns Cund1'1 1;1do 1·1·.-, 

dl) 

p,.t 1 , 11 1 t I li 

p1·e·p.11·;1 1· 

,'l 1 µ;11.11,-; 

CIH'Ollll'O,-; �:, 'Ili 

•11'''"','ll' (i(' 

1 (' 1' (. 1 ,'l . 

,·, 1 1·d( 'lldl11 . -,c11 p:t p<· 1 11:t (' 1 d,1cl,· . 

.\ e ()( rn. n 1 , _.\ \. ,, ( 1 , \ 1 , • , 1 , 11 , 

,e; () p1-imrirn n1rn11e• 11Lo d;1,--; vi.-;it.1 

dadc de c.1d:1 cidade. Co 11 scg11 i l<'V,llll:11· ,1 

i'e>i p;tl'.'I IIIC ,--;il1 1;i 1 ·  cl;1 l'!'il l j 

q 1 1 ;i cl , · o d e e :1 d c1 11111 :t , · , 1.--; 1 1, · -

cess idades aprc-;enL1da.-;. 

() nb,jct i,·o q11c c 11 t it1l1;1 ;1 p:1 1 t 1 1 · dl','>L<· q11;id1·0 <·r·.t cl<· e· l;1l>C> 

rar um plano de ll'élballlo co11t.cndo 11 111.1 di11,1111 ic:1 hem <"l.-1 1·11 d<" 1·,111111 t.1·;1 

h a l h a r a s n e e e s s ida d e que se .J p r e s <' n t a , , 1 111 • 

\este n1<'s111n pc1· f odn 1'1> i :t<'ellll 1·1·1•1 1do ;1,--; p1· i 111 c i 1·:1.--; l'C'tlll r e11•,--; 

d.1 Coordenação naciona l i\mpl i.1<1.1. ,\ pcr·..;111·1·( iv;1 q 11c <'LI ( i11l1;i 1·n111 c-,·

s.1s rcuniocs e que el as l'osscm u111 1•.--;p,1,·11 p,11·a o /\ 1 11pl iéldC) 1·on1·1·01 1 t . .:11· 

o que cst.1v.q dcsenvo I vendo cnm e1 q11t' n.-- ()ll ( 1·os /\rnp I i ado,--; 1 ;1 111 l,1·;1ba 

] bando para que a partir da f s u1·gi s.-,c111 pi sLa,-; d<' como L1·;1IJ;i I liar· aq111 

no E:;;;t,,1do cio Hi,i, m:1s es1avamo.-; ,·iyc11d11 1 1111 pcr·iodn po.· 1·01111,1·<·,-;.·e, <· 

pos Co11sc lho �1t111di a 1 e ess;is 1'<'111\ 101's 1'111·.1111 L1·1Hlo c·e,111 p 1 ·1·01·11pi1\';1e, 

central. fazei uma avaliação do sig11iL'ic;1do dcsLc cvcnl,os, bem como 
s desafjos q11c se apresent;1v.1111 p;11·;1 .i .ltlCI e em especi al p:ir· a a 
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JOC-B. Essas d iscussÕe:-; j' () r am 11111i t.o I' Í ca . ..;; po 1 ·q II(' j' o mos dcscnl> I' i 11d1> 
algumas ncccssid.1d<'s q11c ,1.- r01:c-s nao <'nnscg11i.111 1,,.-.; pcr·corb<'r r'm n,,s 
sns Estados e Rcg i ;;<'.-.;. l'n1' ,i1 1 t.1•1) 1 ;ido i st.n ,-.; i :�11 i 1· i !'aVél q11 c 1>s d,,.-.,;1 
fios tinham a11mc11t,1dn e 111,1 1.', d,1 qt1<' 11111 1<',\ :·i<' 1,1/.i.1 11cccss.11.·i,, 11111; 1 

dj11âmica que pn--,...., ili i I i 1 ,,....,....,,, no (' 

Rcçiao. 
Como o ConLc�do d;1s 1·c11 n i Ot'.s, i',>1·.11 11 ;:,1·.11 1des nao conscg1 1  i --

ap1'01.'1.1 11cla1· 1.1111.1 
s 11 ; , s r· e g i , ><, s . 
·i 111port.:11 1c i ,1 ,, 

mo,-;; confrontar o L1'aba 1 llo dn.-.; J\111p I i adn,-.; <·,1111 ( ·'" p,i11co
d i n â mica 111 a j s e o 11111111 d e , o 111 n o .s A m p li ;i d o.-.; L , ·; 1 h. 1 1 11.1111 (' 111 

Entendo q II e e s t ;1 d i s, 11 s sã o � d e' I' 1 111 d ; 111w 1 1  ta l 
; I.,._, p, 1 I '.1 d él S cf c"l (()O cf <' 11 ; l(;;; n q11<' dcvc ,._er fci t ;1 <'lll c,11·;lt.c1' 

\acional nao e o csp,u,�o ide;1l 
cl <' R V A O e' ,-.; , , 

t <'111,1.-.; que 1J:,11·anLi 1· 11111 01 1 
tr·o e:'>paço. 

Isto significa q11c tivemos 11111ito.-.; <·l, ·111<'1 11.os de co1!1.c11do 
m.1 e; a d inamj ca de trabalho dos arnp 1 ia dos t' i c·rn, ;1 cargo ele cada 11111 d e' 
1,·--. 011 de sua.-; rc,c;pC'ct.iv;i.-.; 1'<'g·i,l1','-i, co111 ,·011 t1·1 li11i<;;.n dos Coo1·clC'11;1cl.t
dn1·.:,:-; �aci1 )11,1i..-- c111 vi.-.;it:1.-.,. i--t,1 tcv, · 11111 1•,,1·1 , ._., 111 11 i(n g1·at1cl<' 11;1 r·,,: 1 

lid.1dc do Rio, pois cst.;1v;11110..-- \'i\'cnrl,1 ;i 111·i111<'1 1·,1 ,,xpc1· iênci:1 c1,, i\rn 
pli .1clo l.ib<'rado no,-:; 11ltimn .111os. 1111t,1·0 ; 1 •p,·c·(,, ,,111• pc.'-'iA t.aml><:111 11.t 
r1\·,..; 1 i açaÕ e; que n ;imp I i .1d,1 l llc: 1 i ,1) ,,;,> , , 1111 ;1 ,·1 1d,, p 1·0.icl ;1d" p, · l 11 111<1 
vi1111'11tn p;11';1 ;1-;..,;;11111 1 1· <',-.;1,, c!<•:-..;1l'i,1. l·:1 11 l>n1·;1 , 1 "·"111111 .-,:-;1' a .)()(' d1·,-.;c l,· K:, 
ti 1 11l;1 IHlll<' < l tC'mpn de c:-.p<'l'l <'ll1'1;1 de (',1111·d,·1 1.1,.1,1 ,, 11:-Ío h; 1 vi;i p; 11 1,·1 
pado d e nenhum sem j n � r i o ou C n 1 1  ,e; e L li o i\ ;i e i , >, 1 .1 1 . ll p ,, o e e.-;:-.. o d e d i ,-; e 11 � 
:-,;10 C' cl ci_çào de sc11 no111�- l'o i 11111 i Lo 1·,·p<'( i 11,1 11.1<• li;1vc·ndn LP111p <> p.t1·;1 
t 1·,11);1 j h;ll' ;l ,..;;11 ;\ (';lp;tC j l.11,·,:1(1. \p llll''-illl() t <'lllJlll. ,i,·111 l'll (lq (' l ;11111 I•,,,;( ;1cJ 11 
,11 ,· l.1bn1·adn p,11•;1 �'- g1·;11Hl 1· 1,.11 ,, c,·, 1 li<' .--.111 1 1·:-.p, 11 1.·,il>i I id,1<11·. 1'01·
011tr·o lado .1 Coordc11a�ão l-;t.id11ill t.,inli;1 11111 1 (,1 1111it.1ç.10. Ti11l 1 .1111< 1-; 11111 
<'1·nnograma mas rcuni;imn.-.; muit,) <'111 1'1111,;;10 cl,1,-.; ,·111·,,11t ''º-"· DcsL; 1 1·,,1·11i;1 
C<><)l'd na vamos os cncnntr· o . .;; f' 11;10 ;1 ,1 -.10 d,1 .)ll! . 1 1iÍo Li ul1amo.-; 1111 1 .1 ;iv;i 

i ac;ao mais profunda da .1ç·3n e d,1,-.; IH'!<'<',-.;� i d; 1 cl,--; de cad,1 e i dadt'. 

Pcl o Cal.o do amp I i.1do t' a1:c1' vi,..., i t ;1.-; < 1111sL.111Lcs cl e li 11'1;1 

111,1j-:; elementos de a ali,1 ,\O d,1.-; ci_cl.:1d<·,-.;, cio q111' o,-.; 01tt�1·0,.;; coo1·d,·11;i-
do1·c�s Estadu,?l· Mds , \O n1<''-ill1n tempo tinh,1 dif'i .. 1 1 ldadcs de pass;11· '"-·-., 
se ,e; 0 1 r! me n t n s p a r a a e o o r d e n a ç ;Í n • /\ p, 1 1 • t. i r d i · l , > ;:1 s a { d ;1 q u e f' 11 i 
achando era de traba 1 har· 11.1.s vis i t.él.S as ncc·c,-.;.-.; i d.teles das cj d.acl(•s coni 
os e o o)·· d ena cl ores e mi l i ta 11 te s i n d i vi d u a ·1 1110 11 l. <' . 1\ v a 1. i o que e .s L e e u 111 
processo que pode sct' us;-1do, po1-é-111 não (.. n ,-;111· i <' i cnt�, pois o a111 p 1. i -
ado nao tem tempo de parar com t, dos os mi 1 i t .11 1l.cs na v·i si tt'.1 e se
o faz, nao e uma conslant P, 1· outro 1.tdo q11<·111 ( cm o pape] cl<' ;iv:11 i
ar com o mj lj tante . ua AÇÃO e conrden.�- 1 o são .1.-, CnordcnaçÕcs de e i -
da.eles. Não cabe ao Ampliado substitui-l as e si111 :1j11d,;-las a dc,._cnvoJ:
vc r seu papel dando elementos para p1·oj <' t.,.q 1· ; 1 ;i ..,,;o do movimen L<>.

Outra 1 i mi t.aç:io minha ,; o Cat n ele ( 1·:tl>:1 l h.tr durante 1 1111 ;1110 

( � , ) , sem um p l a n e j é\01 e n t o • A e o n 1 'd e n a ç ã n I ·: ·"" t,; 1 d 11 ; 1 1 p o r s u a v . z 11 .i < 1 
a ompanhava (cobrava) o trabalho do /\mp Li ado. i\ss i m não havia 11111 e· 1·0 

/') , ....,, 

nogr·ama de ''visita e a cid é1dc Lambem nao a p r<'p, 1 1';1va e mui·Las vc,.<',<..; o 
Amp-clj ,1dn passava por despercebi do nas e i d,1dc.--. '1';11nlH�m nãn ti nl1:1 11111; 1 

mo r ;t d i a f j x ., ou um 1 o e a 1 d e t r a b a 1 h o e n mo r e r <, , ·;, 11 e i a que p os s ·i b i I i 
ta..-..:-;c um maior contato e i 11tc1�ctllnb i o de 111:tl e,· i ;1 i s  d.1.s cidade.-;. 

O tempo de vjsjta c m  c,1d;1 cidade c1·.1 curLiss-imo e nc111 .'-;C'lll
prc cL1va para aprofundar as q11cst oc's 0x i st cn( <'·"'. 

Como a vi si ta e1·a um ,·nd i 7 io. 
, 

,\ • e q 11 e eu , .i 1-.-i l ;is se "..., , ,11 
t , , .1 s e j d a el s , esta::; q 11 e s t.. o e :-; 
cut i él sem mj nha conCr i bu i <,'ão, 

i,1111 f'i,ando c11g:1,,t·L1d,1h 011 .t c· id;id<· di� 
-;1'111 n.-.; cl <'lll<'ll(n" que <'li pc)(lc1·i; 1 1111·1 1<' 

CC' 1 

Ta mbém nao tinhc em meu plann ,1 cLd>o1·ação ele 1·clat..'ir·i .. -, 
d., ...., " i s i t ;1 s • () que p os s i b i 1 i t. a r i .'1 p e l < 1 nw no.-.; d e v o I v e r p a 1 ·, 1 él .-, , · i d ; 1 

'; 
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o�ma mais elaborada, a questoe levantada� nas Visita�.

Ji no início de 9 este quadro com�çá a lpresentar �lgumas 
mudanças. Os coordenadores Estaduais haviam ���umt�o a Coordenação -

inÍcio de 89 e começava a compre ter m Íh(r s Q pupel. Elabo-
um plano e trabalho da onrd nação E,Jt/du' e i foi. ab r-to um 

espaço nas reuniões para cobrar do AmpU add seu I pl.a�o fazer uma 
avaliação periodica de seu trabalho. Isto me ,animou e ainda no Jn{ -
cio do ano garanti a elaboração do Plano de trabalho para 89, 

, - AI Foi um avanço, por m nao ra muito d.inamico. 1e unti.-
nha uma s�rie de atividades do Mo�imento a nível cth cidad•s, Estade
e Nacional tornando-o muito massante. 

O cronograma de visitas ra multo est�tico. Com isto nem 
semp::re a vi�ita acontecia no momento ma.Ls apropriado (momentos d .!! 
contros mais importantes, aprofundamento, revisão �e 1 yida � et •.. ). 
O tempo de visita em cada cidad tamb�m era ·urtlssimb n m sempr, 
dava para aprofundar as questÕe existentes. Quanto a avaliaç�o pe -
ri�di a do m u trabalho consegui garanti.- la nos pt'iméiros trim , r s 
Depois passaram por despercebidas e nem mesmo a Coordenação Estadual 
às cobrava nem sempre eu trabalhava com o plano em mãõs (tendo o pL� 
no como refer�ncia) e muita coi a nao ons gui garantir. 

Como Ampliado do Estado minha contribuição e força de von� 
tade não· deixou de existir, porém a deso rgani lzaç�o pessoa 1, a j ri.dis
ciplina e a falta de inicia iva falaram mais forte. i verdade qu o 
Es ado hoj tem maior fÔ lego para avançar enqµont,o studo maH ·, , t.,,i 
tud por fazer. 

Minha participação no encont ,,os nacj onais do.s Mov i.mcn os 
começou a ocorrer em 8 (já como ampliado). Os enconttos foram: Ex
tenção e Fortalecimento (janeiro 8 ), En ontrp do Carn.'.lval. (88),Co_!! 
se lho Nacional ( 8 ) , Encontro de Finan<;<1s ( 89 '), $ \11int:Ír io d Me todo 
logia (89) ,e endnário de Lins 14 an R depois�) N �les, ,lhinh1;t part., 1. -1 

- ,, ! ,.,, 7 
paçao tambem foi mu�to apagada. E�bora semprelcom uma 

1
�valiaçao pr� 

pria ,sobre as questoes em discussao mas nun a pos.-ici.bhandO-m! cm 
(\,., 1 plen�ria pllr insegurança ou comodismo, esperando qu outros clcf' n-

des cm o que eu pensava. Desta forma eu era um militante a mais em 
' plenária e não um Coordenador Na iona L com op.inÕ s do Estado • da -
Coordenação Nacional. Tamb m m ncn hum ck.s te,s encontros as A um i se -
cretarias ou oordenaçÕes . 

. x . .  x. x .x.x.x . . x. .x.x.x.x., ., .x.x.x.x.x.x.x.x:. ., . ..x . x . x .x. x . x. x  . 

Na m:inha exper:iência de coord1'11açao ja apresent.,o uma av� 
liação de minha indicação. Minhas pr·co<·11pa1,:;;es centra L s?ío ,1s d i l"J.
culdades e ljmitaçÕes ciuc t.,j e par·a clcsc11vol.vcr meu papel, .sobrcLu
do como coordenador dmp I i aJo,. De oi n feio quando a Coordenação Esta
clua l fez a indicação do meu nome, cu n?io I cve i. a Ac;rio. Não me sen
tia dentro dos critérios e v La a j ndLc,1"<;0 do E:'>taclo como uma rc_:2 
posta para d:izer que estavam indicando ;il.gu�m. D pois fui dis uLin
do nas visitas. As fundamenta Ões passa1·cm a s r mai.S. profunda. e 
eu sentia que as limitaçeos estavam .sendo consideradas. A par t i.r 
dai comecei a me abrir mais para discuU r a ind.i.caç1ão. 
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O ()11€ ;1 .lOC do csL;1dn ;l\·,lli;i <' q111· (1"1tlin urn;1 ,sc1·i<' clc .. di 
t'i.cu 1 dadcs, mas q11c porl<"'m ser t 1·.-ib;1 l l1;1da . ..;;; (' q11c i.sLo nao rn i po.--u-;.i_ 
vel durante os dois anns ele ampl iado por c,111,--;;1 do quadro dn 1110v i 
rn e n t o n o E s t a d o • n i 11 i , i o 11 .; o 1 , ; 1 i ;1 <"' ,..;; p ;i ç· o p .-i 1 · a r· e v i s a r me II p .i p 1 , 1 
C' o rn eu t r a b a 1 h o 1 1  ;1 o e 1 · • 1 e n b r' ;1 d n • A :,:,, cl i f' i e 11 1 d .t d e: :-; d ;i s e i d a d 1 · s q u ; t 11 
1,o a açao, organi zaçao e cnorde11.1çào t ;rn1b;,11 e 1·;1m µ;r;111des. 1-:.st ,L'� de,. 
bil idade. infl 11c11ci;1r.111 1  1w lll<"'ll t1·,1b.1ll1n. Cn11l11 d(l () estado ,tv;t111,·1>11 
muito a nivel cte 01·ga11i/.11,-.:.o: temos t1111.-i cn1>1·d1'1 1.11,::-Ío cst:ivcl c o.--; 
;1 p1-ofundarnc11tos <':·d .id11.1 i .--; <'t1t11p1'1't11 11 111 p;lfH' 1 d,· pr·n,jc<.,:.10. J .s,--;o 1 1.-tr> ,o...;,, 
,. 1 ;1 possi vc 1 se 11;in ti ,·,,,..._,...,1' .-. 1'<>1 1( ,� i l>tr 1 1;.-io <11· 1 1111 ;t111p I i rido I i l>,·1·.td1>. 

Conco1·dn com <'.--;( il 1,·.11 1 .-iç.-1n 11<> q11«· ,(' 1·1· 1·c·1·1' ;i rn i rili.-t 1·1>11 
t 1' i b11  i ç-;o ;10 e.--t .-1dn. (),-; .-1,·,1nc._·,1.-; 

S<"'llljll'C ( i ,. (' • 

( 1·.-di;1 l lt. l l' 

()f':llll si µ.11 i 1 11 .it \"().<..; (' ;1.o...; ("(>llcl i (.;;,._•-, 
l.t'dll(!ll i I i d:td1· p,t1·;1 ck t r aba l h n eu 11 <"' m 

;it"i 1 ·m;1r q,w d.-; p:1 1·;1 
111,i, j mcnto 11a p1·0\. 1 1 11.-t 

din;mie, 1  dí! tr.1b.-1ll10 
dl'(',tcl,1 t > \. i gi 1·.-i 11111 i tu d1· ...,,,.1 1·1io 1·dc1i.t1;;;0 1· 
pncl1• llil<l pn..._,..._ ih I i t ;ir· i ---,1 ,, • 

hllil 

._ 1 1 l ,\(,\() 1)() �10\' l '11· \ 1 () 

Ko inicio de . ..,t.1 decada a JUC-13 p;t.--;·---..t\'.t por· 1u11 pcr·iodo d<' 
q1 1<'.--, Linnamento cpranlo .1 ·'"'"" vi.1bi I id,1<lc. O 1'111, i111cnLo Li nha t1111.1 .-1 

d<' Tr-·;llJ;i l h.1dora. D.-1 i ;1 fl<'('C',.._,..., i d;tcfc d,, d i ,·111 f,ll' .t ,l()C 111ns( 1·,t11dn q11<· 
<'l a cxist,ia e qtt<' c1·;1 t1 111 1110,·i1111'11to 
l h.1do 1·,1.

.t l 11•1·11.11 , ,1 ;1 ,lt1vc·11L11d(' Tr ;tli.t 

Graças an r·c( 0 1·11n dn,--; meio--; Co11g1 ·,·�· 1> (' .'-i(•111;111;t d.t .f11v<·11 
t11dc Trabalhadora; s1rpf'r,1111os c,..,t,é1 f.1.'e c' .1 .J< 1(' <' hoje um 1111,v i 111<"1it.o 
conhecido e reconh<'nci.do. l'orc�m não s11pcr•;t1110., odas ;1s d i I" i c11 1 dad<',--;. 
A JOC durant,e est,e periodo tr· ;ib,tl hou c·nm c 1· 1 t,,1·io.--; 11111ilo 1·igid,,:-; 

de miljtantes e nao ab!'i 11 c'sp,t<,'n dcnlr·o cio 1111),i111c11(.o p:t1·.-i os .fllV1'11.-; 
<·1·1 [H'nccsso de f'orm;1çà,, t1 ·;1zc1 1dn como 1·1,111:,cq11 <'1H·ia o .11·u11i l.111 11·11( <> cln
111",imcnto e um q1i.-1d1·0 r·c.--,tr·ito ele mi I iLlltl<'-"· 1,-.;to t.1·:ts como clt',"t

i., c'J'jar espaço de11l1 ·0 d1) lll<l\'Ílll('llto 
j f' i C, i:1 11 d O C O 111 a J O C (' b li . ..._ C ;\ I' ."1 V , \11 <r n 1 ' 

p,l l'il ()-; ., ()\ ('Jl.'-; 
ll0 f)(),'', -;, 1 p 1 ;\ 1)() 

q II e 
ele 

VilO ,---,(' i cl 1·1r 
f'n1·11i.t1;:;". 

�este ri na I de de -;ida ;iconLC('<'r·.-.111 11111.-1 ,--;c1· i e d<.' c1 1c·o 1 11 1·1,,._ 

11.t<'innai . .:; que no . ._ pn . .:;sibililo11 11111a 1·cio111;tcl.-1 l1i.--;(<11·1c.1 do 11111vir1l<'r 1 1.o , .

.-, partj r da:-; ava I i ;1c:_·1�cs .--;;1i ,·am nr· i enL,t<,'<H',--; <' pi .o...;(;1.o...; de• ;11;.-.o· q 1 1,· c•>rr·-.
t itticm o gr,�nde cte . ..._afio a ser' t 1·,1bal hado no.--; .1110,..;; llü. 

'11\11.\ l'O�f(.\O J--1\1 �'11· (l PIWCI ��(l 

_--,( 1 1.--, 

() 1111l\-imc11to lt'l11 lt,i,jc t1111;1 c;t1'1'111· 1.1 
dc . .:;,1fios e 11.10 temos 011t1·;t -,,1fct;� -;c11;1n 

d,· (flt,ldl'_() Jl.ll'.t ,t:,.-.1111111· 
( 1',lil,l l ltéll'l11()/·, ('(lJII " 1/11,1 

d , · o q u e t em os • 1' <) , ' i ,--; s o e o n e n r • d < i e o 111 ; 1 i II d i < · ; t <, ; l " <' , ·e< · < > 11 11 e c;, > 'I 11 < , ( <> 
do�- os nomes levant,ados, Lenham d i l' i cu I dad<'.--; ,, 1 i 111 i La�·;;cs I" 1Tr 1 t.1· o 
de . .:;afio. Porém alguns tem ma1s apacidacle de s11pc�ra-L=is do q11c· "u 
1,ros. 

E acreditando na Cétpaciclade do 111ovi111l'11Ln a n·fvcl 11.:1ci,111.-il, 
l cvar j sto em conta, fazer' uma ,1 ali a .10 pr·o ft111d;i dêtS 11ccess i d.1dl',o...;

desafios que se .. prescn t,1111 pê!ra ;1 ,J OC - B e· 0111n < 11·ga n i z;i :.11 > e.o...; p<' 1· i <' ,l 
da Juventu1,e Trabal hadora e elep;er 11111a coo1· l<-11.-1c,·;t1> <'0111 ;i µ;,t1·1·;1 <' o 
ct i nami smo necessário neste desa f i_o e q1 1í! 1111' ;i --;,-.;11111 1> co111u ca11d i d.-. (.o. 
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Famili.1.r e ;1Cctiv;1: :-;cm 111;1ior'<'S i111pl 11·;11,·11cs. 

Fi n;1ncci r'as: 

a) -r�AUDF '.'; 1) ;11Hl p;1s:-,;icln i11i1·ici 1 1111 t 1·;1(;1 111c11Lo 11;1 vi,--; (;1. 1-:11 1 1.i11 

tenh 1 i carte-i 1·.1 a:.;;s i n;1d;1 e- co11scq1 1c11Lc'1111'1 1! <' 11.10 Lenho I NI'� e d1·.--;L1· 1111, 

do tenho q11c p,,g;1r o Lr,,C.,men o. ,J;1 q111· i nh;1 que ;-u·c.11· <·11111 ;1s d 1· . ...;1 >< · 

s a s I' e s o 1 V i r a z e I' () L r a L.1111 e 11 Lo (' Ili s; () I' ;i 11 1 () ' p o 1 ,", os li(),--; p i L ; 1 i ,--; d (' 

l� po.-.;;suem mais e me I hores ;1pa1·e I hos.

lniciri o t1·;it;1mc11lo. 111,1s I iv1· q 111' i11t.c·1·1·111111H·-I() f HJ I' 11111 

tivo el e- "µ.- 1·;111;1". At1';1vc-s de- ;1111igos 1·1-1·111111 ·1·1' 1 11ova111c11l.<' 11 l.1·:1!.;111!<'11( () 

n O i ll Í C' i n d 1' S t C ,, 11 n . r i \' C' fl 11 e () ;1 g [l 1 ' C' 11 , 1 1 • ;i 1 ; 1 1 r· f' C <" f> Í 1 · 1 l I l 1 1 ' i li l li e ; : r l'-; 
de am I gos p;11·.1 11111;1 p;11·( e cio:-. 11,1.--;�; 1 li 1 ·" (. 1. /!, 1 ';1 1 11 j 1 1, • 

\,1),-.; 

\ n cli ;1 ,1 l1 d e j 1 1  11 lll f;1 I'<' Í lllH'l';l(,';l(l (' ('0111 
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('\;11111•-,. \(1•-l ;1 (' 
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.\ j 11 d ;i 

( ;1 1 V<',--; () ,...; 
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1 ;i11il11· 111 clt· 1 1 111 flll V 1 

dn q11r p1i1· 

fl; 1 1'; 1 ll 

1 '1lq11;111( 1) 11;11) ( 1'111 l ll'idllllll p,tl 1 1 ('I' 1111'<1 j ('(I. Ctllllfl " 1·11,,I fl 

,·icl.1 cm �;111 l'.111ln 1' 111;1i . ...; ;1lln d1> q11 1 · .1q 1 1 1 1 111 l,i11 cl1' .1;11 11·1 1·" 1·, •,1· 

eleito. () llll' S 111 l l • ,1 

111r11t 1\ r: como ,·,,11 g;11';1 11t i I' 11 t 1';11 ;11111'11( 
1 11 < 'I l(' 111);1\';lll 1 1 111' " 1 ) i 1 1 I ,1" Ili 1 

cl1· 

11111 

b ) '1l) R :\ D 1 . \ l-; ll 1 1 ( 1 ' ; 1 p 1 ' (' 1 H' li p ; 1 (,' .t I l q I li ' ; 1 ,-, S 1 1111 1 (' () Ili .l . )( ) (' d 11 I ·: ,--; 1 . l d " <Í I> 

l\io. :1 clc 111111':1 1' <'Ili 1\ov;1 lg· 1 1.1ç11 11 11 pc'1'i11d,1 q111· 

do. \\;\-.; ;1 .J11C 11;\ 1 ) clisc11t 1 11 1'omn i'i1·;11·i.1 111i1d1;1 

1'11 f'ic;u-;,--;c· 1·,111111 

1110 1·;1d Í d, 

'1111 I' 1 i it 

, 1 '> 1 Ili 

\1)11lc'i ,1 i 11ici;1tÍ\" il de .1l11g·;11· <' lllflll(;1 1· 111í1rl1;1 1·;1:-;;1, l';i1·;1 .:1 1 11111il1>.'> 

co111p;111hc i l'n.-; cont 1· i b11 i 1·.1111 m;i,..;; 1111',-;1111! ;1.-;.-. 1 111 11111 i t.;1 <·1, i ,--;;i ;ic;d>.t ,,;,1 i 1 1d11 1· 

do nosso Sil lar· i o m<'smn. lloj<', ,ljll',--;.11· d,• 1·.-11 t.;11· ;1 inda ;1 1 µ,11 111.i.--. <·11 i ,<-;;ih, 

a c:asa c:-;t;1 mont;icla. isln clcpois de 11 111 ,1 1 10 de "peleja". (';i;-;u .·1·.i,1 

0lcito neste procrs:-;o, 11;1<! tcnlin c· ,11110 l1·v,1 1· ll;1cl;1 e 111i'1v('Í:-; d1· pciill'C' 

com 3 011 --l ;111os n;1ll sr1·vr 111'111 1111• . ...;1110 p.-1, ,1 ,1.--. 1·11pi1 1s, ,--;1•11<1 1 , ;1 .--;.-..;1 111 ,1 

"peleja" vai começar ele novo. 

e ) PR O!·' l � � 1 O NA L C o 111 o ' i te i 11 o 1 11 1 e I n , m i II li a q 11 a I i f' i (';is·; f) p 1 · 11 1' i � 

.-;ional 11;10 g.,,·antc "g1·;11Hlcs csl;1bilicl;lCI<'.·". (; t,;1111b1;111 po1· <'.-;l.1· 1111,l.iv11 

que 111inil;1 Jll'1)jc-s·;10 pcs,..;ll;1l (' cn11t i1111;11· 11101·;1 11<10 Clll Nov() lµ,1 1;1<; 11 . v11I 

tar a f'.-;111cl;ir· " concluir o 2º grau, f',1/1'11do um curso t,('<·11i1·0. 'l'.1 111. 

bém durante os 2 anos de estudo c11 rs( .11·1' 1 tr·;1ba l.hando ,1 p o.--;,-..; i I> i

cl.- 1de de L1/c1· 11m c111's i nlln de i np:1 1'": ,.._. 

CO�DJ(ÃO l'i\RA i\��l
l

MIR ;\ 1l i V C' 1 

parte do m u t t'a tamen to do ouvi do (';\,'-;l) I' 1 (' 

1' <jll(' O 11l<lV j 1111'111 O dSSlllllil 

('()l't'.J. I' r...sco cl1· Sl'I' j ,il 1·1·-

rnmpi dn pnt· mot :i vos ri na 11c1�i ros. 

t\ nivc l p1·ot'i.--.·io11;1I 1';1ze1· 11111 1·111·,-; i 111111 

Cin;1l cto 111;111cl.-1t" () cursinlto 111c cl.-11·;� 111;1i,-..; 1 1111.-i profissionali/anle no 

opç;o de empr·egn ate lerminilr o :lY µ;1•;11 1 1·0111 u111 c111·so Lc-c·1 1  ico. 

MOTIVAÇ.ÂO PARA ASSUMIR ;\ moti v.,ç?io q 111' .si n Ln e a mes111;1 q11c 111c 1·;i:r. 

assumir- a .J(JC: F, acreditar na .JOC corno proposta alter'nativil de or-g� 

n i zaç,,,1 da Juventude Traba l hadu1·;1. 
() U t r a J1l () (, j V il s· � 1 l (' q li (' C -� t, C d C .'-, il f' j O 11 O,--; 1' X 

{!_<' m11it,o e isto nos fa.1, ;1va11,ar f'1'c11tr .1-; 11ossas d·ific11ld,1clc . .., fl('s,-..;o 
ais. 
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I N T R O D U Ç À O 

Aqui nesta experiência, pretendemos mostrar o 

perfil do Militante1 suas avaliações pessoais e coletivas e sua 

atuação no Movimento. 

Isto por(\ue, entendemos que é impossível saber se 

o militante tem condições ou não de assumir Ull desafio de COOR -

DENADOR NACIONAL DA JOC, apenas com o relato de sua experiência 

de ação. 

Portanto nesta experiência de atuação, apresenta

mos um conjunto de elementos que proporcionara as cidades, u:ma 

reflexão mais completa sobre o Militante. 

Boa leitura crítica. 



E X P E R I t N C I A DE A T U A Ç Ã O 

Escrever nossa experiência de atuação, e reviver cada 

momento de UJl processo vivido, de uma construção coletiva, que 

nos faz crescer no cotidiano de nossa ação militante. 

O IN1CIO DA CAMINHADA: 

Conheci a JOC na SIJT de 89, onde participei da proce� 

so de preparaçio e de sua abertura a nível de cidade. A partir 

desse momento, fui sendo acompanh�do pelos militantes da cidade 

e pelo fortaleci11ento. Neste processo, participei de assembléia 

de jovens trabalhadores, d� encor.tros de contatos, 11o�entos de 

capacitação e planej.::,Eento. Após oi to meses de caminhada, assu. 

110 a JOC enquanto militante. 

Assumir o Movimento foi uma 7.uestão de identidade, po-

is encontrei em sua proposta, os elementos que mim fortaleci8.l'l 

enquanto jove11 trabalhador que t�nha um papel a cumprir- no proces 

so de transformação da sociedade. 

INICIAÇÃO A AÇÃú 

CATEGORIA BANCÁRIA : Poi meu primeiro espaço de ação 

onde tive uma intervenção mais na linha reivindicativa e organi

zativa, funcionanào coa10 elemento motivador e articulador de nos 

sas manifestações enquanto bancários em busca de melhores condi

ções de trabalho. 

A nível de agência conseguimos organizar os c?mpanhei

ros e garantEr a participação em passeatas e nas greves. Neste 

processo foi garantido momentos de reflexão sobre a realidade,no 

sentido de nos fortalecennos nas greves, assumindo-as com 

convicção ••• 

mais 

A nível mais amplo participei da articulação do grupo 

de funcionários do banco, representativo das diversas agencias , 

1 
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•onae garantimos reflex�es sobre a real1uaae v1v1ua nas agencias,

e apontavamos saídas comuns para as questões localizadas. Tambem

tinhamas o papel de representar os funcionários nos encontros na

cionais, nos congressos e em outros momentos da categoria. Por

conta de nossa intervenção, estávamos sendo cotados para compor

uma chapa que iria concorrer as eleições do sindicato.

Devido a minha atuação, fui transferido para um posto 

de serviço, que ficava num interior de uma fábrica, onde o qua -

dro funcional ns.o oferecia condições de desenvo1ver uma ação na 

perspectiva de JOC ••• 

NA FÁBRICA : A necessidade de ter urna intervenção na 

fábrica, surgiu a partir da impossibilidade de continuar com a 

ação na categoria bancária. Como o posto de serviço era nw�a ' 

fábrica, iniciei um r.:,rocesso de acompanhamento a cinco jovens e� 

tagiários que trabalhavam na manutenção das máquinas. Nesta exp� 

riência conseguiu-se trabalhar a formação, onde garantimos anále 

se da realidade a partir da compreensão do erupo, debates sobre 

alguns ternas localizados no J T; Participação em alguns momentos 

a nível de cidade ••. 

Vivemos momentos importantes, onde houve um crescimen

to coletivo, mas que não foi possível dar uma continuidade, devi

do a minha demissão do &nco. 

NO BAIRRO/GRUPO : No processo de organizaçao do 5g Con 

gresso, começei a acompanhar um grupo de jovens de um bairro, o� 

de garantimos a realização do congresso de base e a participação 

na etapa de cidade e nacional. 

Com nossa intervnçáo junto a estes jovens trabalhadores 

houve um fortalecimento do grupo, que avançou na compreensão de • 

seu papel na comunidade e com isto garantiu algumas conquistas a 
nível loval •••

Na nossa atuação nos diferentes espaços de ação, p�opor 

cionaram um conhecimento maior sobre as distintas realidades. 

Todo este processo foi vivido num periodo de três anos 

e no decorrer da caminhada, houveram muitas dificuldades, princi-

palmente no aspecto do planejamento e da metodologia. 



E X P E R I t N C I A D E A Ç A O 

ANÁLISE DO CAMPO DE AÇÃO : O sistema educacional de en 

sino público em nosso Estado não earante a devida formação no = 

campo profissional e do conhecimento, como tà:bém, na formação de 

uma consciência crítica. Este sistema é reprodutivo e não cria

tivo. Reproduz a ideoloeia burguesa, desenvolvendo uma consciên 

eia individualista e competitiva, nio participativa e autoritiria 

No Estado contamos com um governo que nao leva a sério 

a problemática da EDUCAÇÃO, negando as escolas e aos alunos os 

recursos necessários, q_ue i::;ara.ntam a devida estrutura para o en

sino e o aprendizado. As nossas escolas p�blicas estaduais es -

tão organizadas de forma paternalista e autoritária, onde se de

senvolve um sentimento de se fazer para o aluno e não com o alu

no; As diretorias exercem seu papel de forma autoritária, impog 

d� suas deliberações, sem lever em conta os desejos e anseios do 

alunado; Os professores chegam a saàa de aula sem a devida forr

maçao, pois a desqualificação dos cursos e uma constante; Os mé

todos e dinâmicas de ensino estão ultrapassados e não respondem 

a realidade, isto por�ue as escolas não conseguem desenvolver a 

análise da realidade e pe-rceber o aluno neste contesto. Na ver

dade não se tem no Estedo, escolas pÚblic�s que realmente formem 

e dêem uma visão de mundo aos seus alunos ••• 

CAMPO DE AÇÃO Nossa desenvolve numa escola • açao se • 

pública estadual, que possui 28 salas de aula, funciona nos tres 

turnos, com uma média de 1.280 alunos por turno. Neste processo 

de 
-

estão envolvidos alunos de 5 ll es açao os a series e dos 

CUfsos de contabilidade e magistério. Na escola faço o curso de 

magistério. 

OBJETIVO DA AÇÃO: Garantir uma intervenção organiza

da e articulada junto a Juventude Trabalhadora Estudantil; Onde 

pretendemos num primeiro momento intervir na realidade da escola 

de forma localizada; Num segundo momento garantir uma articula -

çao mais ampla com organismos de luta de outras escolas na pers

pectiva de trabalharmos contuntamente uma Bandeira de luta comum. 
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PmIMBirl.A ETAPA DA AÇÃO : Compreende o processo de son 

dagem, análise da realidade, articulação e entrosamento. 

Iniciamos nossa intervenção, desenvàlvendo um proces@ 

so de sond�gem, para conhecer a realidade da escola e o �nível 

de organização dos alunos. Foram utilizados os seguintes meios 

para garantir esLe processo: a observação e a abordagem. Três 

segmentos da escola foram observados e abordados: os alunos, os 

professores e a direçáo. A partir daí conseguimos constatar um 

conjunto de elementos como: a direção tem postura autoritária, 

a escola náo tinha Conselho Escolar, o único organismo que re -

presentava os alunos era os:r�presentantes de classe que cumpre 

papel singular e tarefeiro. Contudo nio foi constatado sci que! 

tÕes negativas, foi percebido também, alunos que questionam a 

prática da direção e alguns problemas na estrutura da escola 

outros que pensam em dar mais vida a escola, sugerindo a cria -

çõa de momentos culturais, eventos recreativos etc. 

A abordagem tambem cumpriu o papel de garntir uma re-

L�çao com os colegas, num proces�o de entrosamento, onde ficou e! 

tabelecido no dia a dia um diálogo entre nós, com debates so -

bre a realidade da escola, colocando em comum as nossas inquie

tações. Depois de um periodo, as conversaçoes tomaram corpo e 

com isto fomos nos organizando �elhor ••• 

SEGUNDA ETAPA DA AÇÂO: Compreende a formação do gru�o 

a definição da ação do 

Poi C)fuomento 

grupo, planejamento e introdução à JOC. 

em que começamos a organisa,: melhor 

nossas idéias, onde tomando como refencial as articulações fei 

tas e a neces .;idade de compartilhar e aprofundar as nossas irn_ · 

quietações, fomamos um grupo, que iniciou algumas �eflexões ma

is amadurecidas sobre a realidade da escola e sobre nossa pose 

sivel intervenção. Nessa caminhada tivemos uma reunião deberm� 

nante. no processo, onde foi realizada uma análise da realidade 

da escola, e a partir dela definimos enquanto objetivo inicial 

do grupo, a formação do Grêmio estudantil e que nosso papel se

ria de articular os colegas das outras turmas para somarem co -

nosco nesta luta. 
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Fechamos o ano wn�uurecendo essa articulaçãopara gar!E_ 

timos a formção do Grêmio. 

Neste meio tempo se abriu o processo de eleiçao para o 

Conselho Escolar, onde mim candidatei e fui eleito, representan

do o s�gmento aluno. Percebemos Que este espaço de intarvençao é

de funàamental importancia dentro da escola, porque a Direção 

não pode tomar nenhuma decisão sem antes consultar o Conselho. 

Portanto participar dessa instância é estratégico, pois mim pos

sibilita conhecer melhor o funcio�amento geral da escola, como 

também dar uma maior contribuição no processo de_democratização 

das deliberações �& escola no� diversos aspectos ••. 

Iniciamos o ano letivo de 96 já com �ma greve dos pro

fes3ores que durou um mês, alargando as férias, 8ste fato dific� 

tou o processo de retomada da ação, �ois o grupo desarticulou-se 

e tiv<:::nos praticamente que reco:neçar. Mas já esta�os retomando 

o processo, e para junho s j; se planejou debates amplo� sobre a

importincia- do Gr�mio na escola e do conselho escolar.

Paralel'.) a este processo , vem se forJ&ndo a:jdiscurs4i 

sões sobre ass nor�as internas da escola, e para isto estão se 

desenvolvendo amplos debates em cada classe, onde vem se elabo -

rando as propostas a serem apresentadas, discutidas e definidas 

numa assembiéia geral com todos os segmentos da escola. Fato iné 

ditJ na histó�ia do colégio. 

Percebe-se neste processo de ação, um ano de caminhada 

que ainda só comtemplou a primeira etapa e parte da segunda. Con 

tudo temos clareza que wn processo de ação não é uniforme, que 

tem seus altos e baixos, principalmente quando a JOC da cidade 

vem passando por momentos de muita polêmica e frustra9ão ••. 

Concluo, tendo claro que ainda temos muito chão pela 

frente e que essa caminhada vem apresentando bons resultados e

abrindo um leque de perspectivas e possibilidades. 
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REFLEXÃO 3.BrlE A JOC Brl.ASIL�IRO 

A nossa �eflexão sobre alguns aspectos presentes no m� 

vimento nacional, que foram percebidos pela JOC Recife a partir 

de varias reflexões e �ue vão se apresentando para nós cpmo obje 

to de estudo de nossa prática pedagógica, enquanto movimento que 

tem um papel fundamental no processo de formação e organização 

da Juventuje 'rrabalhadora, se apreseritam da seguinte forma: 

O MÉTODO : Percebe-se que há dificuldades por parte 

da mi li tanci.:'i em compreender o método, pois na nossa prática c� 

tidiana se observa constantemente a falta de ANÁLISE, que é fun

da�e�t�l para o desenvolvimento do VER, �ue é o maior referenci

al para o JULGAR e o AGIR. Embora se faça análise em altuns mo

me*.tea, na maioria das vezes esta ariálise se dá de fonia i:npÍri� 

ca:. não fornecendo os elementos primordiais para o desenvolvimen 

to da metodologia. Um exemplo concreto dessa pr�tica, foi a As-

se�bléia Nacional 95, onde se desenvolv�u uma análise restrita 

tanto a niv�l da a�ilise geral como a análise da JJ TT. 

Esta prática traz u..11 conjunto de consequências como a 

falta de u�a compreensão aprofundada e necessária da realidade 

da JJ TTt Dificuldades no desenvolvimento das aç�es; limitações 

na intervenção junto aos Js Ts etc ••• 

�TICA MILITANTE: Nos Últimos dois anos, fomos convi

vendo com fatos que demonstraram claramente a falta de ttica mi* 

litante no interior do movimento. Atitudes que vão de encontro 

com os nossos principias, que deixam requÍcios amargos e que da.a 

nificam as relações pessoais e coletivas. 

Vamos apresentar �lguns fatos concretos que deixam ela 

ro esta prática negati1ra e questionável no movimento: Começamos 

pelo processo de condução na eleição para Liberado regional NE, 

no início de 94, onde se desenvolveu um processo de queimação 

de uma das candidatas, com isto, condicionando o voto de algumas 

cidades; processo de enxugamento e queimação de alguns companhei 

ros indicados a eleição para executiva nacional em 94; A quei

maçao e a imagem negativa que é difundida a nível nacional de 

militantes, de assessores e de coordenado:tes nacionais ••• 



fotJ.Gd 8.:lLes 1aios nos chamam a uma reflexao sobre o nosso d.1s-

cursso e nossa prática, onde va�os observando contradições que 

vão negando os nossos princípios Jocistas. 

Como consequencia disto, vamos percebendo que se vai

•

construindo avaliações ,le;;ativas e injustas de companheiros •. 

r.i.ue se doam a o .Movimento, como também cau3am frustrações no 

conjunto dg_ militância, principFilm�nte nos atingidos diretamen�-s 

te. 

"No processo de construçao 

de u:na nova sociedade, 

precisamos ter clareza de 

defender f princ1pios 

e nao pessoas li 

DEfoOC RA'rI ZAÇÃO Sobre esta questão, àeseja�os colocar 

al[:;wnas reflexões simples, mais 1ue conta"D na :::inalização de �a: 

qualquer processo democrático. 

Percebe-se hoje na JOC Brasileira Q"Da carenc1a no cam 

po d.a democratiz:::içáo. Notamos u:n individualismo de propostas que 

vem dismerecendo as construções coletivas de uma forma tão clãr.a 

que chega até a assustar. Um exemplo concreto disso foi a Assem

bléia Nacional, onde se percebeu muitos delegados representando 

suas cidades, mais que na verdade, a nível de propostas, estavam 

representando eles mesmos. Uma á�àiiação de um assessor eclesi 

al que participou da assembléia que dis "Não percebi nessa as -

sembleia os delegados abrirem seus cadernos e apresentarem as 

propostas de suas cidades� Diante destas constatações so res

ta nos perguntarmos: Será que estamos sendo autênticos represe� 

tantes dos enteresses das �ases do Movimento? Tais quest�es de

vem ressoar como uma autocrítica sincera que fazemos a nós e ao 

Movimento. 

"t preciso não esquecer nunca o preceito 

básico de que somente num Movimento ve� 

dadeiramente democrático, será possível 

o florecimento de um processo de trans

formação que satisfaça a todos. "

.. 



MOMENTOS VIVIDOS

Na nossa caminhada na JOC, participei de alguns mome!! 

tos importantes que contribuíram muito na minha formação pessoal 

e mil�tante.e vem servindo como referencial para a nossa atuaçao 

mil1�ante nos diversos espaços de intervenç�o do Movimento. 

Encontro regional de metodologia, em abril de ��O; 

Intercâmbio em Belo Horizonte e Con :ac:em, em maio de 90; 

- Encontro sindical nacional, em março de 91;

- Representei o"Estado" na CON(Comieãão Org. Nacional) ;

- Participei da coordenação do 52 CNJT em julho de 92;

- Representei a JOC Brasileira na A P D realizada no Equador;

- Intercâmbio com a JOC de Quito e com militantes das JOCs da

Colômbia, Peru, República Dominicana? Haiti e com coordena

êores continentais, em setembro de 92;

Encontro nacional de revisão da DP, em outubro de 94;

Assembléia Estadual da JOC Pernambuco, em dezembro de 94;

- Assembléia regional de militantes, em abril de 9�;

- Assembléi8 nacional de militantes, em julho de 95.

A nossa caminhada nos fez compreender que o militante 

é um elemento que vive um processo constante de descoberta a

aprendizado, buscando perceber seus limites para poder construir 

e& reconstruir coisas novas ••• 

MINHA' POSIÇÃO 

Quando é colocado para nós a possibilidade de assumir 

Ull desafio como este, temos que considerar na decisão um conjunto 

de elementos como: o acúmulo de experiência adquirida na caminh� 

da, a ação militante, a realidade da cidade, estado e região, e 

ponderar bem. A partir da análise de todos esses elementos, 

mim coloco 1 E C H A D O a participar desse processo de elei

ção como candidato a Coordenador Nacional Executivo da JOC B. 

8 
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I M P L I C Ç Õ E S 

+ Seria incoerente de nossa parte deixar um processo de

ação �este nível, para assumir um desafio �ue impossibilitasse 

sua continuidade; 

Sou candidato a coordenador nacional ampliido da regiao 

nordeste; 

- A realidade da '.,JOC Recife hoje nao perni te a nossa

saída; 

DADOS PESSOAIS 

Sou RICA RDO 26 anos, casado, trabalh� 

educador social de meninos e meninas de rua. N:ilito 

desje 1989. 

na 

como 

JOC 

Finalizo agradecendo a todos os compaJlheiros que con

tribuira� no meu processo de formação e que hoje me permite es

crever a nossa experiência de atuatão militante na JOC B; 

Recife, maio de 1996 

� 

RICARD o . 

9 
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OADUS 

NOME: 

VERA LÓCIA DE OLIVEIRA BRAZIL 
IDADE: 

27 ANOS 
PROFISSÃO: 

ATENDENTE DE CRECHE, ATUALMENTE ATUANDO �A FUNÇAD DE DINAMIZADORA JUN 

TO � FUNDAÇ�O DE ASSISTtNCIA SOCIAL NUM CURSO PHOFISSIONALIZANTE. 

PAr�:CIPAÇ�O :M ENCONTROS: 
- 4Q CONGRESSO NACIONA� DE JOVENS TRABALHADORES
- ASSEMBLfIA NACIONAL DE 1990
- ENCONTRO NACIONAL DE JOVENS TRABALHADORAS
- SEMINÁRIO DE FORMAÇ;O PARA O SQ CNJT
- 5;;1 CNJT

- INTERC�MBID DO CONE SUL
- ENCC�TRO DE REVIS�O DA D.P.
- OUTROS NO ESTADO DO H.S.

ESTOU NO ÚLTIMO A�O DE SERVIÇO SOCIAL, TRADAÇHO 30 HURAS, FAÇO 12 A 

15 HORAS DE ESTÃSIO E MAIS TRts DISCIPLINAS (DUAS MANHÃS E UMA NOITE) O uu� 

SIGNIFICA EM TORNO D[ 50 HORAS SEMANAIS. 
ALEM DA JDC PARTICIPO DO MOVIMENTO DE CONSCI[NCIA NEGHA CRISTA. ESTOU 

NA JOC DESDE ABRIL DE 1989, POIS ATÉ ESTA DATA ERA CONTATO. 

P/l.ilTICIPEI DA COOHDENAÇi\.O DE ESTADD/RS ounANT[ QUATRO {\NOS E DA COOR

DENAÇÃO DE CIDADE DURANTE CINCO ANOS. 

- AVALIAÇÃO DA JOC •

Sem dÚvida, o Joc modificou muito nos Últimos anos. Porém penso que al está, 
' � .

o segredo de sua continuidade, quando tantos grupos permaneceram agarrados 

às velhas práticas, a Joc refletia sobre a sua ação e criava novas formas 
de trabalhar com a juventuda. 

Hoje, diante de tantas mudanças , é cada vez mais difícil trabalhar com 
- , . r a Juventude T;abalhadora, mas nao a 1mposs1vel.

NÓs mesmos nos perguntamos que sociedade Ó essa com a qual estamoa nos 
deparando, que juventuda é essa e o que queremos construir. Se antes os 
jovens tinham um desejo de resultados rápidos e sem muito 0sforço, hoje , 
na era do computador, da TV a cabo, onde tudo nui com mais rapidez, a ju -
ventude também é fruto desta era, Por isso é mais dificil a nossa taref�,-
porque viver é mais que saber apertar um botão, é mais que saber computa _



ç a o rn a ::i t cl rn b 0 m o ::i d b o r t u 1J o i s:.; o • 

DIZ UM!\ Cill\ND[ /'\:·11 C,'\ 

DE U[LElA [ A FOi"ll [)[ sc:L P/'\fll\ [\ f-Oi·lC C)[ [J!=L[ZA 

l PAfiA A FOM[ DC '.3Ci<, D,�-'.il. í'llC/\LH/\'...i.

• 

{\ 

T[l'l ALli"lUJTCJ í\05 MOrH[S 

rio 111uu conldlü rJi;riu cum un j,ivur1:; Lri.:lJ,ilh.:irJurt;,J e um nu::::.;i.l:.J cunvur:::u::;

purcuuo que muit<.1s vu.:(;::J r103 contunL...;::10::: co1n 1ui[Jé.1lhd:_,. /Ju::i ccntonLclmos om 

olhar urn.J vitrina e comprélr 03 Uélpê'1Lo:; '.J;J ;1:-omoç�o ou (Jil3t.:ir todo o no3DO 

sül�rio nurrQrouµa. l qutJ il;� 111uiLo .Jprunuurnu:_; quu .:ipare:nciü c, funuomunt.:.il, 

o pior � quanrJo num iséiu µorJomo:.i ra1.0r pocquo j� nno turnos m.:iis crnprElCJO o

nem sabemo3 so a maioria do nós <llgum dicl �cr�.

A JOC lom um pdµul fundamontal no ru::;gate dos valoras hi muito jél G::J 

q u u e í rJ o '"; u d o s o r., h o d u c o n s L ;- u j r e u rn u u t r· ;.; s u r 9 .J n i z iJ ç o e:; u �1.:: a u t r ü :; u e i u d 6 

do oade Lodos os homons possam :.Jor sujuitos do fclto. 

Pera que Í::;Go acontoç;:, inov;::r 6 procíso, So rcüliJadc lir.,ito" dLlum l.:.irjo, 

d e o u t. o o a s e:: ç o ;:; :.i q u Ll u ::i t u r;i o ::; e o ;1 s l r u i n d o d o v um s o r e éJ p é1 z e ::; cJ o r o m p o r e um 

.::.i alitHHJç;o o truzor umc.: novél f'orina J� viver iJ :;olid<Jriorfaon. é:: ::;u nél üçao 

quo nos, milit.:.inlos Ja Joc iremo::; re.:.iprendur 

porque como larnb�m somos jovuns fazamos µurtu dusta massa de i�obiliz;:,dos. 

AO fiJlor (Jé! Joc fi.ilo de mim ml:J5rna e dél é1Cornodaç<lo quu po;:- v8zo::; ::;o aba

t o sob r e: ,n i r.1. µ o r i 8 � u , iJ v ;:i l i ar a J o c Ó il v iJ 1 i <.1 r e orno t anho rn o e o m pro rn e t ido 

cor;i o rr.uvimenlo u como u movimunLo L.c:n se curnµromutiJo comi90. I:iso porquél 

[u Gstou na Joc u a. Joc ust� um mim.

:·! o s � l t í m o ::J d o i s a n o s ::; i n L o r l u e n ;:, o tenho rocouido muito o t1:Jnho dado º

Joc muito µuco, A::; quu::;t�us µrori�:::;ion.:.il e µas�oal s�o élS p::-incipais r.:.iz;oa 

Jo r.iinhu acomod;:iç:;o. Como tantos outros tumbÓm corro i.llr!i:.:. :jo rolÓgio, te

nho hora para Ludo.&üYm conviva comiyo 3abu como�- N�o po::;so jizor a um 

jovem trélbalhador que hojs a profissionalizaçio o a qualificaç;o µrofis::;i� 

nal � fundamont0l e Ficar purada osµorondd que n sorta mudo. Tanho quo mo 

qualificar parw estar no 111arcàdo, para sobrcvivor. Por isso mous dias tam 

sido mais compridos quo do costumo.Pense quu a pior coisa� a justificativa 

para tudo. (Juando comuço a 1110 juslific�r uom.:ii3 � porque estou doixnndo mo 

lev,H pelo cort:ante;:.::i scrn no meno5 saber µarn ando vou. [nt;o rc:iolvi iJr

rumar um t�mpo e retomar a açio quo vinha Lendo dosds o ano pas�cdo com os 

jovsns�do meu bairro,

N o a n o p a s s iJ d o h a v i a um g r u p i n h o d o rn o n i n o s q u e o s t a v a e .J u s a n d o um 1'v e r d�
II 

doiro problema para alguns rnorudoros do Uairro 10 do maio porque ostariam

d ,1 • h . '; forman o grupin os nas esquinas, O grupo, por sua vez foi conversar com a

Associaç�o do moradoras µorquo gostnrimn1 de ocupar o contra comunít�rio, 

Os meninos n�o sabiam muito bum o quo fazor. Vole ressaltar que havia 

,um certo intera0se da asoociaçio om formar urn dopattamonto jovom no bair

ro, Uuando soubomoG dos probloma3, t0ntamo3 maroar um reuniao com e�tc pos-

soal 
( 

- -

para ver o que podor1amos fazor. A Uniao dasAssociaçoes do Bairro on-

viou um r.1paz p,,Hn participar da ruuni;o u rnontélr o L<Jl dopéu:·L:irr10nto. Antes 
da rcuniao resolv8mos convarsilr com o rap�z e elo di3 sc qua era do PMDO 0 

Jl 
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qu� j� ter!�mon qu0 oscolhor . uma dirutoria para o grupo.E na conversa con

segui deixar claro que osto tipo do grupo n�o seria conveniente o qua os mo

ninas n�o gostariam do que alguGm su tornasse a autoridade no grupo, para 

mand�-lo:J. 

Musmo ns:Jim o prim13iro ruuni...io t'ui LJifÍcil porque u3l...iv;:i1;i um jogu rnuito::i 

intersses __ · A própria associaç;o do moradores estava dividi 

da e n;o tinham certeza se queriam que os jovens su rounissom, 

Para mim ostava ali a chanca de ouvir u quu o µusooal quuria a de quum 

sabe, formar um grupo do base d;:i joc, 

O assunto trazido n...is rounioo::i 0ra o l�z8r, então umn das coisas qua 

trabalhamos foi o que 3oria possível naquulo momunto. Conversamos novamonr 

te com a diretoria da associ...i�;o, com o clube de M;us o com n pastoral da 

Criança e conseguimo dufinir quo o grupo turia que ter Gm uspaço na comu -

nidade e com b tempo voltaríamos a convorsor sobre o tal dopartamonto jo -

vem. Enqunto isJo, a rosµonsabilidado de oryaniz�-los FJcaria comigo a se� 

ria discutida untco U8sos entidades. 

Formou-30 um g:ruµo uu Capouira que porrnancceu no bairro por três mosus 

e depois para n;o provocar grandes atritos mudou-se do 

Ficamos um purlodo som nos reunir no inÍcio do ano, 

lug�r. 

porem nao doilamos 

de nos Falar. Isso cau�ou poro o Joc alguns problumas, dentre os quais a 

dificuluado do oryani,or ...i SIJT com o yruµu dosarLl�ulado. 

E rulom2�os o tra�alho n0vomonto, co1n as reuniÕus acontecondo nas sox-

; niot..:i.[ont:�vamos Cülil dois menino!; Josiol 0 M�rcio) e �ma 

munina (Viviano). 

A partir dd algu,�a:::: rcflu:;Õc:::i Feitas com 1;1ililc:n::.cs, rctomui um plano de 

A ç iJ o i n d i v i d u iJ l q u o ii , e l u i <-1 e u 1:1 p ,:rn I iJ m o n t o i n d i v i d u a � e r u u n i Õ u s e o m o g :r u p o 

que r�cabcu mais suto jovens u �o re�nu Lodos os s�bodos � noite, 

o� �l.Jjutivo8 �osLo ...i�;o s;u us sugu'nLu8:

- i) e s p u r t 2 r n e _j u v o n L i� d :.1 t r o lJ a lha d ora cJ o :J i.J i r r o a Lnµ o r t.; :-i e � a d e se

organi.:ê:!:rem u intcrvizí::rn ne sua rcclidado; 

- Envolver outréls organizaçÕc3 do ü;:iirro no processe do discuss;o se

ti r o o !l p r o tJ l u ;:1 ü s ...! :., CJ j r u e. J u v e n t.. u cJ o t ;: a Li ü 111 a Ll o r e.: ;

.. . ,, . ., UuJt.. Ga Juc; 

- '.:: o n l 1 u:: éJ, u tJ t r os grupo::, u r o f l e Li r ::, ü b r o .::is Formas c o� o e l CJ s :.:; o o r

g.:inizam; 

[nvolvundo � /\s:.:;oci�çao n0::, ui3cussoco sobro d :un rcsponsubilidadu com 

o goupo e do grupo com os prol.Jluma:..; do boirro (o quo µroeisa ser malhoradc)

Oryaniz;:imoa umn janta com o gruµo anuo u 1 1 .:isLor�l, o a:.:;:.:;ociaçüo u ü di
retoria da igreja ajudurm111 8 prq)éJL'üf 8 douram O i.1li1ncn�üç;o; 

Ma r e amos u ;n une o n L r o e o rn u rn (_) r u ;J o novo q u o u:..; t ,; ::i u for m ...i n o e n ,J o e s t � 

lig2do a nenhuma outra orgunizaç;o; 

Organizamos uma r0uni�o pa1·<1 tr;:ilJalhdr ;:: riistÓr.:.o do cac.J;:i urn 8 ,:. vido de 

grupo; 

O Ul PH[CIS/\ '..i EH FCITO: 

' .J.J 



- Refletir na Joc o que pode ser feito em conjunto com todos os militan�es;

- Plan8jar a açao do grupo e Revisar constantemente

Trabalhar com a montagum Je uma poça do teatro sobre a capooira para di

vulgar o grupo. 

DIFICULDADES: 

A Joc Caxias est� com o seu plano de cidade atrasado e nao tem conseguido 

ee reunir sistematicamente, o que torna a aç;o individual e n:o d� Joc co

mo ulA todo. 

O tempo que nos toma esta açao, jJ que nao e so, p3rticipar das rcunioes 

mas planujar junto com o gr�po e reunir com outras ori,_pnizaçÕcs di:! comuni� 

dade. 

A dificuldade'de �articipar de algunJ encontros do Estado �ois szbemos que 

não p o d em os p ri v i l e g i: ar !:: o me n t. 8 ü a ç: ão d e b 2 s e ma s que p r 2 e i s a f1 o s d e u ,:i 

grupo para refletir. 

CCNSIDERAÇÔES flNAIS 

Tcnhc cstad� ��ito cnaalvi�a cc� atividades 

que ma deixa muitae V8ZG3 som tom�o do asc.::cver sobro 
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Experiência militante de Carlos 
Alberto (Krica) no Local de 
Trabalho 

VAMOS COMEÇAR PELO 

COMEÇO 

JOC 
Em 

do 
novembro de· 1.990 a

Estado de S�o Paulo 
realizou 
Iniciantes 
Campinas. 

o Encontro de 
na cidade de 

A JOC na cidade de Mauá 
realizou um Encontro de Jovens 
Trabalhadores cnmo meio de 
preparação para o Encontro 
Estadual, estava estudando a 1@ 
série do segundo <JTau e forno,::; 
para este encontro com um çrrupo 
de 7 alunos (a�) da c3col�, 
discutimo.1 e drama ti zarn.os a 
rea.lidade do Ensino Público r1. 

partir da visão dos alunos e 
salmos deste encontro com a 
orientação de formar o Grêmio
E3tudant1l na E3cola, 
orientação que foi reforçodcJ no 
Encontro Estadual de 
Iniciantes, desta m neira 
iniciei e conheci ã. JOC. 

Desle 9rupo trés J oven::; 
assumi1·am a JOC, ,:,a.ssou 0

+: . 
período de cJluno, rr,c .1.orme1 , e 
acredito que este proc83�o 
tran�formou a reali1Jde d� 
e.:-;col,;, ti vem�-J::; [.1a r -.ü:ip,1ç;�u na 
UME�;, ma.::; a partir ,,ir.J mc,mentc, 
que concJ u.i r) :::;eg mrlo grau 12

não ingressei na Universid�de o 
movi�ento estudantil deixou de 

ser minha realidade, ou melhor,;' 
espaço de ação. 

DC VOLTtl PARA CA5íl 

Estava trabalhando como · 
funcionário público, primeiro ,. 
na CASA ' DE DETENÇÃO DO . 
CARANDIRU - famoso pavilhão 09
- após no HOSPITAL DO SERVIDOR
PUBLICO MUNICIPAL, como
proj �tava min11a saicla para L,m 
trabalh0 que consid�rava ser 
"retinha área", fiz curso cie 
Mecânico Geral pelo SENAI, 
planej a.\.:a mui to mais minha 
::-ai<ia do que um processo de 
a(;Jo 11'.'�S Lt.� e.spaçc,s. 

!:.:n Setembro de 1. 9 9 J
retornei a trabalhar na COFAl?, 
maior indústria de autopeças da 
.'/\.r.-1,2. ri e; él Lê! ti!': 2. a . 

Em 93 
e.struturacja 

a JOC-Ml-1.lJÁ 
com 03 

militantes - Itaparque, 
Guapituba. 

estava 
equipes 
Zaira e 

Na equipe do Itaparque 
tinha como militante, Eu, a 
r-,r;iri:jt:.!t(.!, a Silv·ctnct J.. e u. 

Silvan� 2, torios rJnnejávamo� 
d'é:;.senv,.,J v,,,r ;:..çãc, rv> local de 
Tr aba 11·,c,, t.:j_r r1rn.o::; e, ricntélçõc.:::; 
cumLrn:; f-'-:l.[él nc,.::;.:;a A.r;Jn e 
traçaw:,.s urn pla.nej amen to a 
.L ü:l<JC: [) l: é1 20 .
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Eis os principais pontos 
do plano; 

* Conhecer a categoria a
qual pertenciamos, sua 
estrutura e dinâmica de 
trabalho, e principalmente a 
qual central sindical era 
filiada,· 

*J:;star junto aos 
trabalhadores (as) em especial 
a Juventude trabalhadora e 
envolve-los nas atividades 
massivas da JOC bem como as do 
sindica to, criar · espaços de 
envolver a juventude à discutir 
questões especificas do local 
de trabalho, ou seJa ter um 
GRUPO DE BASE; 

*Iniciar
JOC; 

Que lindo 
menos no papel. 

militantes 

né? ! ! !

Ai 
dificuldades: 

começou 

à 

Pelo 

as 

A Silvana 1, que Jél 
•.-·'.'; tav,1 com um processo de I\ção 
consolidado, na área da Saúde 
Publica, foi de3a fiada l� 

este:idGr a JOC em SantrJs, 
Baixada Santista., e saiu 
r.::idc1dc em Dezembrc) de 9J. 
fü1c; cm que e Silo 2J.ulo fe,j 
(:ampe;.l(J M\;ndial lembram?! ! ! 

. ():.; 

F 1 1uipc, 
: : j l ,'Jid·Jh 

guc 
V.:P.ICA, f·"u-'\.P. I SE: 'l' l·'. 

'--J:.; 1.cl \/:,urt 

1)bs:
Bi-

nc. 

iEl 

) :_"1i r-.c,u J:; J cuni,'.;r_;:·; ,1,� E>:JUÍ[J',', 
,-_. a1,;rn da cui:.1t·dené1r;;;,J de cirJ,Y10 

J5 

.... --. , ___ .,,.., 

t 

ainda estava na Equipe de 
Fin.:i.nças, ou seja um cumulo de 
estruturas; 

. * Na Equipe de Militantes 
não garantimos a RVAO e as 
RVAOs feitas no conjunto 
tiveram um caracter de revisar 
a vida e não a AÇÃO; 

* Não garantiu espaços
para envolver os contatos e nas 
atividades massivas nâo 
garantiu a participação destes 
Jovens; 

* Os, GBs 
consolidados; 

não foram 

Mesmo assim não paramo::3 
no tempo. Como nem tudo que 
reluz é ouro, fui caminhando. 

3em RVAO, as coisas foram 
andando de forma "individualis
ta". 

�tli tentando gara!lt.::..r as 
c,)l :;a'.:; planejadas. 

Participava das Asse:nblé
.! <''t:� ,::Ja categoria ( espaço que 
lldO proporciona nenhuma 
i�t�rvençâo) mas como Deus 
c�creve errado por linhas retas 

:.;cr-á que é assim mesmo?! ! ) o 
�ecrstArio 1eral do sindicato 
f,) i !,Üli tante da JOC e n"1o 
; ,12rdc 1-1 "todas" as rai zes o 

c(1:i t2. to 
rje: hJ.::;c>. 

· 1 r-i • , 

e (1rn 

me coloco·· c:n 
corr. um diretor .si:--.dic21 
dil CO!:Al? e pas.Sê,.JCU.5 u. 

. ..
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que dispunha. Sair para tomar 
cerveja, participar das 
atividades esportivas da 
empresa (vale lembrar que sou 
craque de futebol) e visitar 
alguns lares, ou seja, estar no 
dia-a-dia do trabalhador. 
Alguns forélffi envolvidos em 
atividades financeiras da JOC, 
o que acredito, deve ser um 
espaço melhor explorado por 
toda a JOCB. 

foi 
Infelizmente 
falho que 

o principal
era criar 

momentos e revisar na equipe. 

Agora vem a parte principal: 

·-

Jailton 

()::; ço:1 t<:1 v:,::; com o cJ i.ret,, r 
::;inciical e o r;r ana continuaram. 
r::urnpriéun u .... Tt [-'êtp<2l rfo :::;i tuél.!..' 
,unbos dé! reaJ 1r:i;:1cie do s<?.tor que 
trabalho. r,J;1c, tinha um� 
intervenção na.::; rlj :;cu::.;:;,:;�::; r:ia:_; 

,.pc, rérr. r.1..1mpr i c1 ti:n papcJ rauj t,-:-; 
j rnr J(_JL t�a 11 te . 

J..6 

O setor que trabalho na 
fjbrica de sinterizados a 
COr'AP é ·dividida por Uibricas: 
UNEG anéis e camJ.�ias, UNEG 
amortecedores e uma UNEG 
sinteri zados - UNEG=-= Unidade de 
Negocio � considerado o 
coração da fábric.:i., por sorte 
do destino, é o mais organizado 
e politizado da UNEG. Em 
Dezernbro/S14 parc1lisc1mos o setor 
para reivindicar equiparação 
salarial. conqu.i.stamo.':i aumentos 
salar iai.s nas íaixa.s inferiores 
(menores �al�rios). A partir 
daí percebi q�1e faltava uma 
"figura" cc;;n cc,n'.p1_·onusso àe 
or�í�tn zo.1: ._,.:., tr;:;b,-d hacores na 
base. ComscP j a ob5ervar o 
traba.1.nc, de, cLpciro e do 
diretor sindical d.a. área. fünbo::: 

1� ,,, ,-

t r a L)r:d !1ari.-., ··e:,; í,.,,.; n;i,:; .Ji3cuteu 
com ,_:,�; e.:: dD&�ha,.-;._, '.. ·:�::; ,.j que po_dc 
SGE fni�0 �� ]���· �8 trah�lho . 

e 

.., i 
-r· ··--c-

... , j ..... ,1 . .. , 

._. t_: ! :
--

_.. . .) cii '._,sr3?·,c: 

cor,vs::: ::;é);�::,�:: ::�:i:' '.: .:; ,..,_ i�rip·.:,.::-U1r1e:::_é, 
de um d·J nc,:-:; 2..:,;:::_1� .. \.r él CIPA qv?. 
é ,:, c::;pr1:; ,-, ci•.:-- pJrticiparmc� 
diretame��2 dü.: delihsraçfc::; �G 
sin,jic(7 i.o. 2crcr-,lJi 'I'X' <::.1 úr: i.r:•, 
a b u r , _ e, cJ Li l , J ·::: :..; ,J. [ i c1 e r J. L! ;_j e 

pü..r 'i 
acc,j_ t:,_·j -,-,.

;_J ( � : . ·-_ : 

• •• ' 1 ' � � ,-
L l.. l 'J -1.. .J._ 

· .1 · � . ) ;· <: '. (J J ,_, J . : i-. : , -: 
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sinllic;ato c,Jmo o::; rnctaJ.t.'u:gü:o:; 
do ABC, considerado como o 
coração da CUT. mas põem não 
foi planej ddo Llen tro da equipe 
de militantes as::;umir tal 
desafio. 

Hoje a empresa cm que 
trabalho está num processo ct,2 
organiza<;ão da corrLissao de 
fábrica. Com c8rteza sereJ. 
lembrado pelos companheiros dz.. 
fábrica para assunur esse 
desafio. É importante que a 
partir de agora a JOC garílnta � 
RVAO. 

Vale lembrar que o c�paço 
12m 'Jlle mais discutia mintE1 ,F,>'f<-, 
era na:.-3 vi:::;i tas d cc,ordenaçJ,-, 
nacional executiva e üinpliada 'º" 
rB coordenação e.s te1d.ua l. 

Quero termir1:1r dei;,:dilric, 
alJtms desafios que levant8i -� 
jA planejava: 

,i lcvétr os trabalhadores a se 
organizarem a partir dos 
setores onde trabalham, não 
dependendo de um cipeiro ou 
outro da estrutura sindical; 

,i formar 1.1..11 grupo de base com 
os trabalhadores e avali�r 
freqüentemente 'todo o processo 
�te estou vivendo; 

... ter a JOC como 
l_:Jd ri:i minha ação; 

referência 

� llll.c.1.ar rnilitant-23 na J0C e 

projetá-lo.:; a :1s.sumir un1 

· · . ' ·

proce;_;s(J de c1Çi1o do::i diverso:J 
,:.:!:-;pa<,:o:::; em que es tej c1rn.. 

Alguns meios que de.s tacc1Iíl. 
na ação: 

"" a ti.vidades desportivas no 
clube da empresa (futebol, 
'Jôlei, truco ... ); 
"" festas nas casas dos 
t_rabc1lhad0rcs; 

sa idas para tomar cerveJ as, 
sucos e outros; 
2 Campanha para Presidente 1�
P,op:: .. blica, Governador, cl.Cf-,,.:r.:::
dos r1nde assumi que a:·;(•·i_J·;a ,:.,��
candidatos do PT; 
� Campanha na emprG�a e isso 
acabou me ligando ao sindicato; 
� Acompanhamento individual a 
JOVQn3 trabalhadores. 

Fico por 
l e:nüJrc1nça :

aqui com uma 

"8 oreciso estar atento e forte 
n5.o temos tempo de temer a 

morte". 

Krica - Militante da JOC - Mauá 

1 1 
1 1 
t 1 

1 1 

1 1 1 1 
1 

1 , 
1 , 1 

1 1 
1 1 1 

1 1 
t 1 1 1 
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EXPERIENCIA DE AÇÃO MILITANTE 

DADOS PE:3SOA I :3 

Nome: Almir Rogério Pereira 
Data de Nascimento: 18/07/70 
Grau de Instrução: 2Q grau (técnco 
em mecânica) 
Ocupação Atual: Ampliado da JOC no 
Estado do Rio de Janeiro 
Estado Civil: Casado 

RESPONSABILIDADES NA JOC 

Iniciei a JOC em 1988 3.té ho.je 
participei nos seguintes encontros: 
Encontro Estadual de Militantes 
Sindicais da JOC (Est3.do de S. 
Paulo) em 89. Encontro dos 
militantes da JOC no interior 
Paulista Assembléia Nacional em 90. 
Assembléia Estadual da ,JOC no 
estado de S. Paulo em 90. 27ª
Assembléia Nacional. Encontro 
Naci onal de Extensão e 
Fortalecimento em 92. Seminário 
Estadual de Metodologia /estado do 
Rio d� .J,:meiro l 8m 92. :=::32 
Assemblé i,:1 Nac iona 1 em 9:3. Reunié,es 
Estadu-:d s da ,JOC-R,J em 92. 

Representei a JOC B na 1ª 
Assembléia Nacional dos Organismos 
do Povo de Deus (1991). represento 
a JOC do estado do Rio de Janeiro 
no Conselho Regional de Leigos 

Sou membro de conselho de 
representantes dd CRL-Leste I. com 
mandato de 3 anos (94 a 86) 

AÇP.0 MILITANTE 

Conheci a JOC participando da 
Etapa de Cidade do 4Q CN,JT en1 
Limeira-SP e depois como delegado 

a Etapa Nacional. 

Em Limeira não existia a JOC. entú<J 

durante o ano de 19138 reuníamos 
como grupo de jovens trabalhadores 
e fomos conhecendo a proposta da 
,JOC através do acompanhamento da 
Sandra que era a ampliada da JOC 
no estado de S. Paulo. 

Em janeiro de 1989 eu e mais três 
companheiros resolvemos assumir a 
,JOC. 

Para eu o ano de 1989 nao 
significou somente o conhecimento 
mais profundo da proposta da ,JOC 
mas também o conhecimento dos 
Movimentos Populares da Cidade, as 
CEBs. a PJ. os :3indicatos dos 
Metalúrgicos e Bancários. o PT, 
organizações que eu praticamente 
ignorava a exisJência antes de 
iniciar na ,JOC. 

Com o conhecimento da proposta da 
JOC e do Movimento Operário brotou 
em mim a vontade de ser um 
militante sindical. Deixei então a 
busca de estágio no 
Técnico gue eu acabava 
e aceitei � indicacão da 

c:urso d-:: 
de ter·minar 

diretoria 
do sindicato dos metalúrgicos para 
fazer um curso de formação politica 
e profissional em S. Paulo. 

Passei 5 meses estudand0 em Sampa. 
mas nos finais de semana eu volJava 
-;:·:::.�·::: Limeir·a pa.r-a n19 ____ mi::-=,.,, 
desatualizar da caminhada da JOC e 
para contribuir na organização da 
SIJT. Antes de eu entrar no curso 
discutir na JOC e chegamos as 
condiçi'.Jes acima e o gr po apoiou 
minh,:-J. ida i:,ar-é:.I :-300 Paulo. 

A realiza.çá,:, d;:c, :::lJT ,=::111 ,39 la em 
Limeira f0i enreguecedora mas 
frustrante. tlo pr·ocesso de 
preparaç.§;r:, conseguin os gue os 
sindicato3 finat1ciassem a 
di vu lgaçao, cl amamo e um companheiro 
,:le outra cidc.\de para um ele bate, 



conseguimos video e TV, 
distribuímos panfletos. publicamos 
uma matéria num .:lor·nal local, 
conseguimos realizar um baile. As 
atividades foram debate. baile, 
encontro de jjtts. A frustraçao 
veio do fato de que após tanto 
esforço com divulgação e 
infra-estrutura pouco jovens 
participaram das atividades, o 
aprendizado veio do fato de que os 
,jovens que p�rticiparam eram aquele 
contatos que acompanhávamos. 

Após terminar o curso em S. Paulo, 
regressei a Limeira e no lQ dia de 
busca encontrei emprego numa 
fábrica e lá trabalhei nove meses. 
Até gue o plano Collor me empurrou 
para o desemprego. 

Apesar do pouco tempo que permaneci 
na empresa foi um experiencia 
enriquecedora sentir na pele o duro 
trabalho, a repressão patronal, 
percebi que mui tos trabalhadores 
eram acomodados e até defendiam o 
patrão contra o sincLi.cato. Minha 
passagem pela fabrica não gerou 
organização de um grupo mas foi 
muito significativa na minha 
formação pessoal ter participado 
das assembléia do sindicato, 
convidar companheiros de trabalho 
para estas assembléia, discutir 
com os outros operários as eleiç6es 
no nossc, sinrlicato e as eleir!Ões 
presidenciais de 89, · esta 
experiência comecei a descobrir a 
1 imitação pessoal de ter 
dificuldade de conquistar mais 
intimidade com os companheiros de 
trabalho 

Em 1990 organizamos a SI,JT. 
Envolvemos vários contatos na 
preparação. O resultado foi uma 
participação de seis vezes mais 
.jovens trabalhadores que no ano 
anterior e em consequencias um 
conteúdo mais rico também. Como 
continuidade da semana promovemos 
uma gincana que contou com a 
participação de 150 jovens. 

Havia na JOC de Limeira a projeção 
de organ4zar os jovens 

t 

trabalhadores que formavam 90% do 
quadro de funcionários das fabricas 
de bi.:luterias da cidade. Eu era 
responsç3.ve 1 por esta projeção e 
chegue a acompanhar alguns jovens 
da categoria. nos reunimos algumas 
vezes, mas com minha saída da 
cidade a experiência não avançou. 

Em 26 de agosto de 1990 eu 
desembarcava na rodoviária do Rio 
de Janeiro trazendo em mim o sonho 
da independência pessoal e a 
incerteza frente a nova fase que 
iria iniciar-se. 

' 

No inicio foi um longo período de 
adaptação em vários aspectos. A JOC 
foi um deles. 

Após o periodo de adaptação me 
integrei a coordenação de e idade 
que pouco tempo depois se tornou o 
quadro de militantes da JOC na 
cidade. Restavam como militantes 
os dois companheiros que eram da 
equipe de fortalecimento, eu e mais 
uma companheira da JOC-Rio. 

Mo processo de .preparação do 5Q 
CNJT realizamos vários momentos de 
pesguisa nas ruas e praças da 
cidade. Após o processo de pesquisa 
enviamos cartas aos pesquisados 
para convida-los para atividade do 
congresso, mas somente um 
respond�u. Ainda no processo de 
preparação de congresso procuramos 
estabelecer contatos em varios 
bairros através de conhecidos na 
igreja mas não conseguimos 
realizar nenhum congresso de Base. 
Durante esta periodo eu também 
representava a ,JOC · numa articulação 
de várias organizações de juventude 
(OJC. Juventude Comunista, os 
Verdes, Grêmio, AMES). 
Esta articulação se runiu alguns 
meses, mas por falta de objetivos 
concretos as organizações se 
desestimularam a participar. 

Após o 5Q CNJT pretendiamos 
organizar os jovens que dele 
participaram em torno do tema 
desemprego e para isso realizamos 
uma assembléia de jovens 

,9 
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trabalhadores, mas poucos 
participaram e então seguimos 
discutindo o tema no interior da 
JOC pois alguns militantes estavam 
desempregados. 

De agosto de 91 até dezembro de 92 
eu trabalhei como metalúrgico numa 
grande fábrica de onde sai para 
assumir a desafio de ser ampliado. 
A sair d� fábrica pedi meu 
desligamento do processo eleitoral 
da CIPA pois eu era candidato. 

Na minha passagem pela fábrica 
conseguir me tornar um pessoa mui to 
conhecida e uma referência para 
var1os trabalhadores tirarem 
informações trabalhistas, consegui 
maior entrosamento com os 
companheiros de trabalho que no 
empregos anteriores. Eu participava 
das assembléia sindicais, me filiei 
ao sindicato contra a vontade da 
empresa e conseguir filiar outros 
dois companheiros. 

Apesar de tudo isto nunca discutir 
com os companheiros da JOC a minha 
militância no local de trabalho 
pois no época eu achava que 
fortalecer a JOC era o maior
desafio e minha ação no local de 
trabalho talvez não gerasse 
militantes para o movimento. 

Nesta época na JOC da cidade do Rio 
o convívio com militantes 
experientes corno o Luis Claudio e 
a Lucimar me fez ter uma visão mais 
ampla da JOC B, participávamos 
ativamente das discussões do 
movimento enviando pr·opostas nas 
eleições para Coordenação Nacional, 
discutindo conteúdos dos encontros 
nacionais, indicando companheiros 
para encontros internacionais e 
etc. Discutindo o trabalho da 
Ampliada. 

AVANÇOS E DESAFIOS DA JOC 
BRASILEIRA 

Os principais avanços da ,JOC nos 
últimos anos foram: 

Abertura do campo de atuação e do 
conceito de ação militante. Esta 
abertura propiciou ao movimento 
abranger as diversas iniciativas 
dos jovens trabalhadores que antes 
não eram revisada dentro das 
equipes de militantes. 

A busca em consolidar ações 
militantes especiais que não sejam 
somente no local de trabalho devido 
as dificuldades da atual conjuntura 
de desempr·ego. 

A concretização do 5Q CNJT diante 
de tantas dificuldade de 
infra-estrutura e finanças. 

Ter se apresentado sem timidez aos 
jovens que participaram do 5Q CNJT 
como alternativa de organização. 

Os principais desafios que se 
apresentam a JOC Brasileira na 
Atual conjuntura são os seguintes: 

Concretizar nos próximos anos 
fontes próprias de auto-sustentação 
e buscar apoio financeiro dentro do 
Bras i 1 entre pessoas e entidades 
amigos. Rompendo com a dependência 
e insegurança da atual forma de 
financiar a JOC. 

Descentraliza a estrutura de 
coordenação nacional do movimento 
com a estruturação de coordenação 
regionais, inclusive com estrutura 
de trabalho (sede, telefone e etc) 
diminuindo a sobrecarga de 
responsabilidade sobre a 
executiva. 

Partilhar mais as experiências de 
aç§o nas bases da JOC para que os 
milit a n tes s ej am men o s  
individualistas. 

Conseguir a melhoria do ensino 
público e a o fim do desemprego 
entre a juventude trabalhadora 

Fazer o JT se auto-financiar e 

aumentar a participação dos 
militantes na sua elaboração. 



Definir com metas e propostas o 
papel do JOC na atual conjuntura. 

Partilhar no interior da ,JOC as 
ações gue se desenvolvem no 
interior das escolas por mi 1 i tantes 
da Movimento. 

DESAFIOS PARA O ELEITOS PARA A 
COORDENAÇÃO NACIONAL 

Disposição para ficar 4 anos fora 
do mercado de trabalho. 
Os eleitos vão conviver com a 
instabilidade do caixa nacional, o 
que poderá acarretar atrasos e até 
suspensão no pagamento de seus 
salários. 

A nível da ação da ,JOC deverão 
estar sensíveis para sistematizar 
as experiências de ação militantes, 
que o movimento desenvolve 
atualmente e apartir delas elabor·ar 
propostas concretas para o plano de 

ação nacional que foi tirado da 28ª 
ANM, pois ele só contém orientações 
genéricas no ponto de ação. 

Os eleitos terão gue estar 
dispostos a trabalhar e a rrrôrar 
como equipe abrindb mão de posições 
individualistas e egoístas. Devem 
bu s c a r  a h u m i l d a d e, o 
companheirismo, a franqueza e saber 
ser transigentes para manter a 
unidade na equipe nacional de 
coordenação da JOC B. 

Se Atualizar cotidianamente sobre 
a conjuntura politica, econômica e 
social do Pais para ajudar·a JOC a 
ter propostas sintonizadas com a 
atualidade e não com idéias 
ultrapassadas, numa conjuntura tão 
complexa com a atual 

Exercitar o leitura e a redação. 

. ,,, 

-·r 

Amir Rogerio Pereira. 
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Militante: Moisés Ferreira da Costa 
Idade : 22 anos 
Profissão : Desempregado 
Cidade : Belém 
Bairro : Jabatiteua 

ESPANTOS 

Neste mundo de tantos espantos, cheio de mágias de Deus, 
o que existe demais sobrenatural são os ateus.

Mario Quitanda 

Conheci a JOC no processo do 5º CNJT em 92. Sendo desafiado para assumir o movimento 
em 93, estando naquele momento envolvido ainda com o grupo da PJ no bairro. Nesse 
momento o grupo de base estava em fase de fortalecimento e também de confronto com as 
posições e discussões de metodologia do movimento. 

O grupo de base era composto por mim, Hamilton (cavalo), Cadinho (cabeção), júnior 
(bugalho), Madalena(fogóio) e Luisinho (vela branca) onde realizamos o CNJT. 

A experiência de ação propriamente dita, se iníciou a partir do momento que o grupo 
começou a discussão frente as questões estruturais do bairro. 
saneamento básico, 

Espaço de lazer 

Utilizando para isso o meio de pesquisa dirigida para a JJTT do bairro, frente às questões 
prioritárias para a Juventude e moradores. 
Nesse momento o grupo estava fortalecido e estável. 

O grupo de base dividiu-se em 2 grupos· m grupo discutia a questão do saneamento ( eu, 
Júnior e Cadinho) e o outro Lazer (Hamilton, Mada e Luisinho). 
O grupo de saneamento inicíou o contato com entidades do bairro e também iniciou o 
acompanhamento do projeto de urbanização que a prefeitura tinha para o bairro. 

Conseguimos com isso realizar várias assembléias de moradores por ruas, junto com outras 
entidades. 
Também realizamos várias reuniões com jovens trabalhadores para discussão dos problemas 
específicos da JJTT. 
O grupo de lazer também articulou contatos com vários jovens trabalhadores, onde realizou 
junto à JJTT uma atividade cultural no colégio do bairro, projetando ações futuras no 
espaço conseguido. 
E também tivemos uma intervenção no núcleo do PT do bairro, onde contribuímos com a 
análise da JJTT onde fizemos os caras perceberem a importância desse espaço que seja 
também de formação. 

Os frutos conseguidos com esse espaço, foram os seguintes: 

- Asfaltamento de várias ruas,

,)2

.... 



- Criação de um movimento pela titulação de posse das casas, pois o bairro é uma área de
ocupação.

- Contato com o colégio do bairro, se colocando aberto á ceder o espaço para a JJTT.

- A JOC ficou conhecida no bairro.
- Tivemos uma atuação orgânica no PT.
- Um quadro de pelo menos 60 contatos.

Após este período, iniciou-se um momento de desarticulação do grupo de base, e também 
da JOC de cidade. 
O bairro quanto grupo não conseguiu sentar e discutir mais. 

Localizamos alguns aspectos: 

A falta de motivação dos militantes. Alguns militantes começaram a trabalhar e estudar. 
A desmotivação se deu também pelo fato de termos vários contatos e. não conseguirmos 
nenhum na JOC ( nesse período entraram dois contatos e assumiram a JOC, mas depois de 
alguns meses assumiram uma tendência interna do PT). 
Após algum tempo parado, tivemos um momento específico para avaliação, discutindo a 
motivação e também nosso compromisso coin a JOC e com as lutas dos trabalhadores. 

O grupo hoje esta na seguinte fase: 
- Num processo de rearticulação do bairro e da cidade,
- Retomada dos contatos,
- Definição do quadro de militantes,
- E também lançamos o companheiros Luizão (Javali da JOC), onde toda a moçada está
envolvida e eu faço parte da coordenação da campanha.

Nesse sentido não tem motivos fortes para me fechar ao processo, mas gostaria de 
colocar alguns pontos para reflexão dos companheiros: 

a) Não ter uma profissão definida e nem emprego.
b) Hoje estar mais motivado a ficar na cidade.
c) Não conseguir desafiar contatos para o movimento, pois há duas discussões:

O bairro acha que não temos ação concreta, e há outros companheiros que acham que
temos.

Também tenho algumas dificuldades: 
- Não ter habilidade de secretaria e coordenação.

Momentos que participei: 

5º CNJT 

Intercâmbio e Sessão de Formação/93 
Assembléia Nacional/95 
Vários encontros regionais 
Intercâmbio Internacional/9 

"Só haverá liberdade com a queda do capitalismo) 
Lênnin 



Experiência de ação 

Hamilton José Gatinho Marques. 

Olá camaradas jocistas, tenho 19 anos, sou estudante de Biologia e estou aqui escrevendo 
um pouco de que foi a experiência vivida por mim e pelo grupo que comigo construiu este 
período. 

Pode-se dizer que nossa experiência teve seu início contato feito com a JOC a partir da 
organização do 5° CNJT, como já fazíamos parte de um grupo de Jovens, começamos eu e 
mais 5 companheiros a organizar o congresso de bairro no Jabatiteua. 

Após a participação do 5° CNJT, vem a primeira tentativa de desenvolver uma ação no 
bairro, formamos um grupo de 6 militantes que refletiu que esta ação deveria ser voltada aos 
jovens do grupo da PJ do qual fazíamos parte. Com isso criamos um çírculo de contatos 
muito forte e de grande amizade. 

Com o amadurecimento da militância, voltamos nossa atuação para as questões apontadas 
pela JJTT e tomamos como bandeiras e desafios da JOC no bairro. Formamos um grupo que 
discutia a questão dos espaços de lazer, e eu optei em participar destes e junto com outros 
grupos, conseguimos criar espaços alternativos de cultura e lazer. 
Fizemos a SIJT e começamos uma discussão com o núcleo do PT do bairro a cerca da 
participação da JJTT e quais os "retornos"apontados pelo partido para os vários aspectos da 
juventude do bairro, com isso conseguimos aumentar a participação da JOC no fórum de 
discussão partidária. 

Também tivemos um grupo que refletia as questões estruturais do bairro, chegando a 
participar e criar espaços onde se reuniam moradoress de cada rua para juntos a 
representantes do governo apontar saídas. Conseguimos algumas vitórias, como o início da 
titulação de posse da área invadida, início de rede de esgoto etc. 

Hoje, estou buscando conciliar a vida universitária e a necessidade de fortalecer e organizar 
a JOC no bairro e na cidade, além de tentar atingir a JJTT a fincar raízes da JOC no bairro, 
renovando o quadro de militantes .... Outro aspecto hoje é o desafio de construir a 
campanha do LUIZÃO ( Luiz Carlos ), de maneira educativa, com participação e 
criatividade para levantar nossas bandeiras. 

INDICAÇÃO 

Quanto a minha indicação para a CNE, gostaria de colocar aos companheiros que devido as 
várias implicações que verifico, eu estou Fechado ao processo. 

AS IMPLICAÇÕES 

Ação : Pretendo desenvolver a ação, quer seja no bairro, na universidade ou na cidade, que 
é onde eu me sinto a vontade para buscar a JJTT e apresentar a proposta da JOC. Quero 

1/ 
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desenvolver uma ação concreta e diretamente com os jovens, a CNE não me motiva para 
isto. 
Universidade : Atualmente faço Biologia, mas vou tentar o vestibular para medicina e pra 
falar a verdade, busco a possibilidade de uma transferência para outro estado, para assumir 
este cargo. É necessário disponibilidade que eu não tenho com toda certeza. 
Profissionalização: Eu não sei fazer absolutamente nada na área profissional, e acredito que 
a JOC não consegue dar saída a estas questões como por exemplo : a Carteira Assinada 
deste companheiro da CNE, garantir cursos profissionalizantes etc. 
Família : Consegui conversar com meus pais de forma muito superficial a cerca deste 
assunto, mas não chegamos a refletir a situação 
Minha principal implicação: É o fato de não ter construído no bairro uma ação concreta e 
um grupo de base. Também acho dificil deixar a universidade que é algo que me motiva o 
que desejÓ construir, por isso estou Fechado.

é difícil seer ... 
é difícil não ser ... 

é dificil deixar de ser ... 

é dificil ter ... 
é dificil não ter ... 

é dificil ter e depois perder ... 

o ser quer ter ...
mas ...

para que ter sem ser ...
é preferível ser ...

Até 2.060 camaradas 

HAMILTON MARQUES "O CAVALO DO FUTURO" 

CAYA1_,0 !>O

ÍUTU eo ! 

\ 
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Militante: Frank Rocha 
idade : 25 anos 
profissão: Fotógrafo 
cidade: Belém 
Estado cívil: Casado com a companheira Regina e tem um lindo filho chamado Lucas 

Conheci a JOC em 89, mas era um contato que ligava apenas para os momentos de lazer, eu 
fui assim durante quase 2 anos, mas em 91 assumi a JOC, pois conheci que a JOC era o 
movimento que mais me dava subsídios para entrar na luta. 

Um pouco antes de assumir a JOC em 91, era estagiário no Banco da Amazonia (BASA), e 
o salário dos estagiários estava defasado e os 280 estagiários da agência centro estavam
discutindo uma possível paralização de 24 horas. Na agência onde eu trabalhava só tinha 4
estagiários e eu fui o representante da agência nas negociações com a direção do banco e
conseguimos um aumento de 100% nos salários, isto para nós foi uma grande· vitória e a
minha participação se deu graças ao pouco conhecimento que tinha do movimento.
E a partir daí assumi a JOC, pois reconheci que a JOC era o movimento que me faria crescer
politicamente e ter uma análise crítica da realidade e me faria Lutar contra toda essa
indignação que vivemos.

Comecei junto com os companheiros da cidade nova ( bairro), onde mora a desenvolver 
ação, trabalhamos alguns shows culturais, com objetivos de criar espaços de cultura e lazer 
no bairro e buscar jovens para o movimento, conseguimos com isso formar a maior equipe 
militante da cidade com 11 companheiros. 

Mas por cauda da nossa inexperiência em trabalhar com a juventude em menos de dois anos 
esse quadro se reduziu para 6, alguns se mudaram para outros bairros e continuaram no 
movimento e outros saíram da JOC, isso nos trouxe a desmotivação, mas mesmo assim 
continuamos na luta. 
Assumi a equipe de secretaria da cidade e hoje estou na secretaria de finanças dda JOC 
Blém. 

Hoje estou inserido na associação de moradores do conjunto Carnauba onde tenho uma casa 
e estamos travando uma luta contra a Caixa Econômica Federal, pois o conjunto é invadido 
e a CAIXA cancelou um acordo feito anteriormente com o ocupantes que nos garantia 
como proprietários dos imóveis, pagando uma prestação de R$ 30,00 por mês durante 25 
ano, e esstamos lutando para que este acordo continua valendo, pois a invasão já existe a 5 
anos e muitas casas foram ampliadas por seus ocupantes. 
Temos certeza que conseguiremos adquirir o título de proprietário de nossas casas. 

Hoje aqui em Belém, estamos lutando para eleger o campa. Luizão - Vereador, e estou na 
coordenação da campanha e sou o tesoureiro da campanha. O nosso candidato tem boas 
chances de se eleger 

Companheiros fico muito feliz em saber que fui indicado para a Coordenação Executiva da 
JOC, mais como podem ver, estou trabalhando bastante aqui na cidade e não estou 

preparado para sair de Belém no momento, pois tenho muito a contribuir com a luta aqui, e 



quem sabe no futuro eu possa assumir a coordenação a nível nacional e c�so fosse eleit� t_em • 
a quesstão do Lucas e da Regina que teriam que me acompanhar e não sei como a JOC ma 
trabalhar esta questão, por isso me coloco FECHADO para este processo. 

Fui indicado para assumir a coordenação nacional ampliada, saiba que eu vou me colocar 
aberto .. 

POSIÇÃO DE MARCO -
AMPLIADO NA REGIÃO NORTE 

Minha Posição: 

Frank - Belém 

Primeiro quero reafirmar todo o meu tesão e fé nessa alternativa de luta que é a JOC. E 
também agradecer a toda essa galera que me ensinou muito esses anos todos. Quanto a 
minha posição nessa eleição .... 

Companheiros e Companheiras, estou Fechado ao processo de eleição nacional pelos 
seguintes motivos 
- Quero assumir um trabalho de base na JOC, e sinto que minha contribuição às instâncias de
coordenação da JOC já se esgotou.

- Não me sinto bem em São Paulo, apesar de adorar essa galera, acho que culturalmente Eu
e Sampa não temos nada a ver.

- Tenho uma companheira e meu moleque pra cuidar, e se com o desafio da liberação
Regional foi difícil trabalhar isso, imagine na executiva.

- Tô fazendo o 2º ano na universidade e quero terminar o mais rápido possível, afinal já
tenho 29 anos apesar de minha cara de adolescente.

r,. 

É isso aí. 
Um grande beijo e um cheiro, 

Marco 
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Olá Companheiro (as) 

Me chamo Marco , nasci em Belem , em 5/06/1967 ,portanto 

um Geminiano com 24 anos. Participo da JOC � 5 anos.Entrei sb pra 

ver como é que era e fui ficando até agora. Vou tentar falar um 

pouco desses tempos proces. 

MINHA EXPERIÊNCIA (o inicio na JOC) 

Depois do 4º CNJT, fui trabalhar numa loja tie computadores 
como técnico eletronico, durante 7 meses conheci a empresa ,os e� 
pregados,os problemas ,trabalhei pra caramba e organizei um pequ� 
no grupo de técnicos , uns 5 jovens.Pra isso tive muitos papos,al 
moços juntos,festas e visitas, a gente se tornou amigos e a preo
cupação em mudar as coisas no trabalho (coisas como salário,menta 
lidade, horário) foi aparecendo naturalmente. O desejo de mudar 7

principamente o salário, fez brotar uma vontade de paralizar, fa
zer greve, mas isso não foi iniciativa do meu gruro , foram os o� 
tros emprepados, técnicos, que proporam isso,de uma forma rrecip! 
tada, desorganizada. Nbs,então tentamos direcionar, organizar o 
movimento, fazendo reunioes, discutindo reivindicações, buscando 
apoio do Sindicato, arrumando advogado,etc. ,Mas no meio ca�inho 
tinha uma pedra,um dedo duro, e duas pessoas foram demitidas e 
nossa organização se desmanchou. Um demitido fui eu , outra foi 
Geovana que entrou pra JOC. 

Durante essa experiência consegui discutir um pouco com a 
JOC, revisar mais ou menos, e tentei envolver os jovens da loja 
em momentos da JOC na cidades, alem de passar material. 

Minha avaliação dessa experiência é que usei a �etolópia da 
JOC, ver -julgar -agir , mas o contrário não teriamas sido delat� 
àos. Tambem fal ou ajuda e planejamento da JOC ... O desemprego, a 
ação abordada,mais revolta e consciência, foram algumas coisas 
que ficaram dessa experiência. 

A LUTA DE NOVO ... NASCE A OPOSIÇÃO COMERCIÁRIA 

Consegui emprego numa loja de computadores, menor, e de cara 
vi que nao dava pra desenvolver ação ali.Como uma das projeções 
da JOC era atuar na cateporia comerci�ria, eu e Walter (Bengala), 
da JOC, começamos a reunir um grupo de Jovens Trabalhadores no 
comercio, a principio era pra discutir a realidade em que vivia
mos, pra tomar umas , e levar um rapo .... Depois fomos vendo a ne
cessidade de nos organizarmos pra fazer algo pra mudar a realida
de que passávamos. Contctamos com outros grupos sentavam e se or
ganizavam na categoria, eran1 ,mais três ligados� Convergência So 



cialista, Força Socialista e Articulação, e fomos reunir todos 
juntos pra fundar a oposição Comerciaria, ... ,Foi um saco de ga
tos, conflitos desde o lº encontro , mas insistimos em fazer uma 
oposição unificada, .. , os comerciário que não entendiam aquilo 
cansaram logo, imagina só ir inificar na porada, não dá né ?!Meu 
grupo foi um dos primeiros a desarticular , mas fiquei na opos! 
ção mesmo assim, durante l ano e meio, até a eleição onde não co� 
seguimos inscrever nosa chapa e fomos a maioria demitidos. Mano
bras dos pelegos do Sindicato. 

Durante este processo conseguimos algumas vitórias, foi uma 
epoca que conheci mais o movimento sindical, a cut,e as forças p� 
líticas com seus embates, e experimentei mais a luta com os pa
troes e pelegos. Cresci muito, mas fiquei mais isolado da JOC e 
isolado dentro da oposição, já que eu não fechava com nenhuma das 
forças políticas. A oposição existe até hoje mas tenho pouco con
tato com ela. 

Fazer trabalho de base é atuar numa estrutura como uma OPQ 
sição sindical é complicado, sozinho então é mais díficil. Acho ' 
que erramos ao deixar nosso grupo de base de comercíario acabar,e 
o não planejamento da ação foi um outro erro que repetimos. Na
oposição uma das coisas que mais atrapalhou foi os conflitos , às
vezes sem sentido, das forças que haviam. Não quero que pensem
que isto é uma análise simplista, super verdadeira do aconteceu ,
mas não dá pra explicar ou analizar atrávez de uma caneta e um '
pedaço de papel. Apesar de não termos tido muito sucesso na opos!
ção,ela foi uma experiência 'Pai dégua",legal.

E Novamente Começando ... 

Como disse, durante a atuação na oposição me afastei da JOC 
me desmotivei por não achar respostas , apoio no movimeto. Veio a 
27ª ou 28ª Assembleia Nacional da JOC, que participei e me deu um 
nov o folêgo, me empurrou a continuar e fazer JOC .Voltei pra ci
dade e comecei a sentar, conversar , viver mais no meu bairro, a 
Cidade Nova, com alguns companheiros começamos um grupo de Jo
vens Trabalhadores no bairro, pra discutir sobre o bairro , nós 
ser amigos, e '·fazer ação'' , quer dizer , desde o lº momento em 
que sentamos , já estavámos desenvolvendo a ação.Bom , o gruro m� 
dou um bocado cie gente, alguns que ficaram mais constantes se as 
sumiram como militantes da JOC e tivemos algumas experiência fre� 
te à questão cultural , promovendo Show Cultural e participando 
em oficinas de teatro, também tivemos algum envolvimento no Cen
tro Comunitário , mas não de uma forma planejada. 

Organizamos uma COB, fizemos o lançamento e o Congresso de 
Base, que não saiu como queria mas, foi pouca a participação da 
Juventude , 39 Jovens. Como saldo do congresso , passamos ã atuar 
mais no centro comunitário e frente aos problemas do bairro .AgQ 
ra, tem três jovens que fazem par e da diretória, e temos um gru
po de (4) militantes cia JOC no bairro,muitos militantes que se 
afastaram e vários contatos. Também participamos do Núcleo do PT 
recomeçar que ajudamos à fundar. 

Muita gente entra e sai do grupo devido à falta de acompa
nhamento e mais entrosamento dos militantes responsáveis pelo gr� 
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po . Muitos momentos bons que tivemos no bairro,como Show cultu 
ral e congresso , não teve continuidade, e a falta de um entendi
mento sobre a proposta da JOC, são alguns dos problemas que tiv� 
mos e ainda não conseguimos superar, digo ainda pra acreditar que 
muito ainda há de ser feito, já que acredito nos companheiros que 
estão próximos ou no grupo como a Sandra, Gio,Dedé,Mauro ,Sílvia, 
Beth, Brasa, ... 

.

E HOJE ... 

Acredito na JOC, na sua proposta de formação e organização a 
Juventude.Mais do que acreditar , acho que tenho contribuído con
cretamente pra construir essa organização, seja nas ações que de
senvolvi,·seja nas reuniões de militantes, coordenação, encontros 
papos, cachaçadas, intercâmbios, e congresso . Acho também que t! 
vemos muitas dificuldades e falhas que não soubemos superar e ai
da atrapalham a vida do movimento,como exemplos coloco, a desor 
ganização pessoal, esse um problema meu e a falta de•uma orien
tação clara para iniciação na Joc. Lógico,tem-muitas outras coi
sas que eu podia levantar aqui como falhas e avanços. 

Coloco isso tudo pra deixar claro que minha opção é conti
nuar a fazer a JOC com vocês e melhorar cada vez mais. Depois da 
indicação do meu nome para a Coordenação Nacional , passei a re
fletir mais sobre a importância desta instância,pra nós como um 
movimento nacional organizado e com uma identidade própria, fei
ta pela própria juventude. Não por questão po\iticas , mas por 
questões objetivas é que me coloco fechado à este processo de 
eleição. Hoje tê ligado numa companheira, e vou assumir uma rel� 
ção à dois, viver junto , casar com ela , e já os convida , vai 
ser 4 de julho .Aceitar ser eleito pra a executiva significa o 
fim dessa relação , uma coisa que não quero. Fora isso tem a que� 
tão da família , amigos , ação, etc ... ,que são implicações mas 
não um impedimento pra aceitar esse desafio. 

Uma outra coisa é que a JOC -Belém passa por um momento de 
desrticulação apesar de temos (9) militantes que estão priorizan
do direto o 5º Congresso . O conjunto da cidade não tem uma po
sição frente à indicação do meu nome e de Lüiz Carlos. 

E isso, os desafios continuam a ser muitos, na CNA, regi
oes e cidades, e tô a fim de contribuir, no que der , pra luta da 
gente e de toda a classe Trabalhadora avançar. 

Agradeço sinceramente a indicação de meu nome e me descul
po enviar minha experiência. 

Poemr 

Nos Pantanais e planaltos 
Nos campos,favelas,sertões 
No alfalto a semente 
O grito da gente ,calado no 
peito contido demente . 

A todos (as) 
Muita força na luta

e um cheiro do Pará 

Rasgando grilhoes e carrentes 
rompendo a mortalha e jogando pro 
ar. 
Durmam hermanos ao som das estrelas cadentes
e sonhem que um dia será diferente.

Edir Gaia 
30 �aro Apolo 



POSIÇÃO DA CIDADE DE BELÉM. 

A JOC de Belém, esta Aberta a indicação de seus quatros militantes indicados nesse 
processo: Moisés, Frank, Hamilton e Marco. 

EXIGÊNCIAS: 

Se algum dos companheiros forem eleitos, queremos que seja garantida a este compa, uma 
viagem a mais para a cidade, fora a viagem das férias. Isso porque entendemos que os 
compas da Região Sudeste e Sul eleitos para a CNE, tem mais facilidade de visitar sua 
cidade, o que não é impossível pelo tempo, distância e despesas que envolvem a viagem de 
Sampa a Belém. 

JOC- Belém. 

•



- POSIÇÃO DA CIDADE DE FORTALEZA FRENTE AOS INDICADOS MARCIA E
ESTÊNIO. 

Esperamos que os encontre animados e firmes na luta. Aqui estamos sobrevivendo as 
manobras do sistema capitalista que insiste em desarticular os jovens trabalhadores, 
colocando-os uns contra os outros, num jogo sujo e mesquinho. 

Bem, percebemos a importância desse momento para a JOC-Brasileira é que colocamos 
nossa posição em relação a indicação dos nomes de Márcia e Estênio para o processo de 
eleição nacional. 

Quanto ao nome do companheiro Estênio, a cidade se coloca Fechada, por entender que 
nesse moniento é de fundamental importância a participação dele na cidade, pois Fortaleza 
atravessa uma fase muito delicada, o quadro está reduzido, contamos com apenas 03 
militantes e um Liberado, sentimos muitas dificuldades, além de estarmos vivendo um 
processo de retomada do movimento e ampliação do quadro. Nesse momento, se ele viesse 
a sair da cidade, seria uma quebra muito grande do processo, as consequências seriam 
catastróficas. 

Quanto a companheira Márcia, hoje ela é liberada da região Nordeste, responsável pelo 
Ceará, Bahia e Pernambuco. Tem um papel muito importante a cumprir, que inclusive está 
sendo dificil por falta de verba. Avaliamos que a presença da companheira na cidade de 
Fortaleza é muito importante, pois além da liberação, ela participa dos momentos da cidade, 
dando uma contribuição muito significativa. Achamos que não é conveniente, no momento a 
Compa sair da cidade, por isso nos colocamos também Fechados em relação a indicação do 
nome da companheira para a equipe nacional. 

Sem mais para o momento, 
Um grande abraço dos Campanheiros da JOC- Fortaleza.
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1.f CANTO DA MULHER LATINO=AMERICANO j
. 

• 

.. 

. . 

REFR. DESCREVE DO JEITO QUE B EM ENTENDER, DESCREVE, SEU MOÇO, PORÉM NÃO TE

ESQUEÇAS DE ACRESCENTAR QUE EU TAMBEM. SEI AMAR, QUE EU TAMBÉM. SEI SONHAR, 

QUE MEU NOME É MULHER. 

Descreve meus olhos, meu corpo, meu porte, me diz que sou forte, que sou

como a flor, nos teus preconceitos de mi� frases feitas, diz que sou per

feita e sou feita de amor. Descreve a beleza da pele morena, me chama de 

loira, selvagem serena, nos teus preconceitos de mil frases feitas, drz que

sou perfeita e sou feita de mel. 

Descreve a tristeza que tenho nos olhos, comenta a mal!cia que tenho no 

andar; nos teus preconceitos de mil frases feitas diz que sou perfeita na

ho�a de amar. Descreve as ang�stias de fome e do medo, descreve o segreáo

que eu guardo para mim, nos teus preconceitos de mil frases feitas, diz 

que sou perfeita, qual puro jasmim. 

Descreve tamb�m a trist�za que sinto, confesso e nao minto que choro de 

dor; tristeza de ver humilaado n meu homem, meus filhos com fome, meu lar

sem amor. Descreve, seu moco, a mulher descontente de ser objeto do macho 

e senhor. Descreve este sonho que levo na mcr.te de ser companheira no amor

e na dor. 

2. fvrAGEMj
Eu vim de longe pra encontrar n meu caminho. Tinha um sorriso o sorriso 
ainda valia• Achei dificil a viagem at� aqui, mas eu ch_eguei,. 'mas eu cheguei. 

t Eu vim à�pressa, mas r;ão vitj de caminhão, eu vim a jato neste asfalto e 
neste chao. Achei difícil a viagem at� aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei. 

Eu v�m por ca�sa_d�q�ilo que não s�_vê, vim nu, descalça, sem dinheiro e
na pior. Achei dificil a viagem ate aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei. 
Eu �ive_ajuda� de quem voce não acredita, tive a esperança �e chegar at; 
aqui· Vim caminhando aqui estou, me decidi: eu vou ficar, eu ·v<>u- ficar. 

31 MULHER NA LUTA l 
.. ,,._ 

1. Vai pra beir� do riacho, com a �rouxa _na cabeça 
roupa todo dia -..--se resfri,l e nao se queixa., 

- pra ganhar 'ma micharia; lava

2• J�_não tem mais� marido e vai pra roça sozinha - deixa o filho de dois anos e 
mais um, nem est;\ andando, cuida deles Hariquinha. 

J. E a_mulh:r do posseiro que o pistoleiro assassinou,
o rico nao tem pena - do povo trabalhador. , · 

4. É a
_mulher,b�ia-·fria, é o peso do facão_ quando a 

meru.nos - e uma dor no cJração, 
"" 

- tudo e culpa do sistema, pois

cana vai ·caindo, ela pensa nos 

5 • Ma�· ·o t�mpo vai ·passando . e elas 
conscientizando -

vao. �e apercebendo que e somente se engajando e se. 
que a lutà.-va.-i rompendo. 

6 • É ª mulher que se organiza e �.-o, homem dá a mão - duas. forças 
esta. .ferida _ e acabar a opressão. . 

bem unidas, pra fechar 



� PR� Nf.0 DIZER DUF: EU l-1_7.í() f p.LJ=:r Dt,S FLOR.ES

,/' 

� caminhando e cantando e sefuindo a cancao

Somos todos ip.uais, braqos dados ou não

Nas escolas .nas ruas, camoos, construções

Caminhnndo e cantando e seguindo a can�ão.

� ,- � f1;;aíta] 
;"?uando e. la.ma 

'liro u pe dru 
VF.M VAMOS EM�O'R.P. OUf f.Sl?ER.AR �fa() r_ SARFR.

QUEM SARE FAZ A PO'RA' NÃO r-SPFRA ACowrrr.FR'

Pelos camnos há fome em �randes Plantacões

Pelas ruas marchando indecisos cordões

.2 r,;a�d.acaru, secou 

.-.. , ·r.i na� O 1·1· l-a,..;; ,:i o ,-.c;; v.�.... ü �e...., """e 

Dntcu �oas e voo� 

Ainda fazem cta flor seu mais forte refrâo

r. acreditam nas flores vencendo o canhão.

�P.á solàados armados,.amarlos ou nao,
-

Quase todos perdidos de armas na mao 2.-:'ro.. ti l)e e� �:e �i r:2. 
f Nos quartéis lhes ensi--m anti�as licões

De �orrer pela uàtria e viver sem razao.

�as escolas, nas ruas, camnos construcoes

Somos todos soldados armados ou nao

:�L;i.é 
�"-� 
� ... � .... ' 

:-�ac::0 s:.:�, ss:-,::or 
2:-�:. ;_;_ p2 I'·?::.. I''.l

-

Caminhando e cantando e seguindo a cançao :-!2 8 C! ;1 :· � t J �i 

Somos todos iguais, braços dados ou nao

Os amores na mente, as flores no chão

A certeza 

Caminhando 

Aprendendo 

ne frente, a História na mão 
-

e cantando e seguindo a cançao 

e ensinando uma nova�liçã6. 

6 ( UTOPIA I 

Maria, Maria é um dom, uma certa 
ma�ia uma força Que nos alerta. 
Uma mulher que merece viver e amar 
como outra qualquer no planeta. 

t1 • M . .. 
- ..

.ar1a, . ar1a e o som, e ·a cor, e o 
su0r, e é a dose mais forte, lenta, 
d0 u�a fente que ri, quando deve 
c�orAr e não vive a�enas, aRuenta. 

Mas� pregiso t�r força, � preciso 
ter raca e rrEciso ter sonho semnre. 
CU,.'J":1 traz no coroo essa marca Maria 
!lar ia mistura a dor e a alei:;ria. 

'

;'12s t r.re<;;iso ter amncha é preciso 
t�r raça e preciso t�r sonho sempre 
Quem traz na pele esta marca possui 
a estranha nania de ter fina· vida. 

- Quaido o dii da paz renascer,quando
o sol da esperafiça brilhar,/ eu vou
cantar!/ Ouando o Povo nas ruas 
sorrir / e a roseira de novo florir, 
/ eu vou cantar!/ Quando as cercas 
cairern no chão

J
;· quando as mesas·se 

encherem de pão,/·eu vou ·cantar: 
Quando os muros que cercam os jardins 
/destruídos, então oi jasmins/ vãó 
perfumar! 
VAI SER TAO BONITO SE OUVIR A CANÇAO 
/CANTADA DE NOVO./ NO OLHAR DO 
HOMEM A CERTEZA DO IRMAO:/ REINADO 
DO POVO. 
- Ouando as armas da destruição,/
destruídas em cada nação,/eu vou
sonhar!/ ·E o decreto que encerra
a opressão,/ assinado só no coração
/ ,vai triunfar:/ Quando a voz da
verdade se ouvir,/ e� mentira não
mais existir,/ será enfim,/ tempo
novo de eterna justiça,/ sem mais
Ódio, sem sangue ou cobiça:/ vai
ser assim:



x_ ·e F }tÁNDACÁRU 1 
�- - t·nh uor/nem 

1 Na terra seca nao i_ a s  
t � . ·saem dos olhos que ,sen em lagr/�ma�o verão o céu_prometeu/ r dgr 1;IIl . ta à tao grande ca-

N ao ha quem res1.s 
lor�(bis) 1 

Só MLANDASÓ I1ANDACA.RU, SÓ I"l.A.N�ACARU ' 
CitRU/ RESISTIU T.ANT.d. DOR. 

-
2 Foeiras o vento levanta do. chao/e
f;z o azul dessec�u esbranqu19/s�rá
o verde a tempo nao nasce aqui 

O meu Deus se esqueceu deste que 
lugar? (bis) __ 
3 :\•o meio daquele desrto agriao/um 
v;�de bonito susJ?enso no 

� ��!m b�6-ç os erguidos pedindo ao ceu 
ar (bis) deste povo que apre�deu a rez • 

, '
4 Tem flor e tem fruta, uma belez� 1º1
t� sempre ai sej a inverno ou v��:o 

traz sombra e esperança de ':1Ill 

/, 
. 1 que a terra ainda temmudar e sina 

cor3.ção. (bis) 
. · arrancá-lo dali/ 5 Um dia quiseram _ 

- / 
;o esso dos grandes nao tem-. 9 0.;-a.ç�o 

� ��nte se uniu defe9deu_de peie s(��. 
cra:rio do povo nin�uem poe a mao. � s ,
6 �ntão perguntaram pra qu� !anta fe 
º-�ato arrosante merece p�1.xao? 
Mas o cora9ao da gente gritou: -
Mandacaru e povo sofrido do sertao. 

..... 

q F POVO VIVO l
Como pode um povo vivo viver nesta 
carestia. 
COMO PODEREI VIVER,COMO PODEREI VI
VER/ DIA E NOITE,NOITE E DIA COM A
BARRIGA VAZIA. 
Ningu�m mais fica calado vivendo tã,
explorado. 
O pov� vai gritar alto com força nc 
coraçao. 
O povo vai gritar forte pra li vnar .desta agonia. 
Como pode o operário viver co est8 salário. 

Como pode a crançada estudar sem co
mer nada. 
Como sofre o.bóia-fria pra ganhar 
setenta ao di�. 

, , . � E ta la o meu patrao apertando a produção. 
, Elê·so vive pensando nesta tal deexportação. 

10 \6--IBUS SALVE] ,· ... _ ·�-·,r: �-- --·:r. : -,�· . ··· ·····>· ,· 
.-

. 
· .. · .. • :

J... . õ·Teus sãlvé 6 JX)VO JX)bre (bis) Ias nossas CorrrunidadE3 qia meu.r;e� __ (,�bis} 2. Onde rrora o operário (bis) Mas que; não tem nem salm io oiá rreti"teus '(bis) .-, , IB. injust,iça,.�,,Qpress�o (bis)/ E na mesa falta o pão )iá· meu :ceus · (J?i�):: · Lá só tem desempregacb (·bis)/ E o sistema é ç1Jlpaoo ·�iá meu D2U$ (Di-5), E da fé nasceu a força (bis)/ Pra acabar com à"êxplor.1�ão oiá meu I:Bus�··(bis) 

�1,. liJffe ;;��ente, .. 
Põe a semente na terra, 
não será em vão, 
não te preocupe a colheita, 
plantas para o irmão. 

1. Toda semente é
um anseio de frutificar
e todo fruto é
uma forma da gente se dar.

2. Toda palavra é
um anseio de comunicar
e toda fala é
uma forma da gente se dar.

3. Todo tijolo é
um anseio de edificar.
E toda obra é
uma forma da _gente se dar.

12. [maculada J
Imaculada - Maria de Deus, 
coração pobre acolhendo Jesus. 
Imaculada, - Maria do povo, 
mãe dos anitos que estão junto à 
cru7.! 

J. Um coração que era sim para a vida,
um coração que era sim
para o irmão,
um coração que era sim para Deus:
Reino de Deus que renova este chã'o.

2: Olhos abertos prá sede do povo, 
passo bem firme 
que o medo desterra, 
mãos estendidas 
que os tronos renegam, 
Reino de Deus que renova esta terra. 

3. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade,
que os nossos passos
se tornem memória,
do amor fiel que Maria gerou,
Reino de Deus atuando na história.



�3 (cintura Fina 1 

J 
, 

ürinha morena se achegue pra ca

.Frá dançar xote e deite eo meu cangote 

E pode cochilar 

Tu és mulher pra homem nenhun 

Botar defeito por isso satisfeito 

Contigo eu. vou dançar 

, cintura fina Vem ca

"' . , -Sintura de pi ... a.o. 
BIG 

Cintura de menina 
, -

Vem ca meu coraçao 

Quando eu voltar pra,. essa e intu.ra de pi

lão/Sinto um frio arrepiado 

Quase oorro de paixão 

E fecho os olhos quando sinto seu calor 

Fois seu corpo só foi feito do feitiço do 

amor 

lS. Virá_ o dia C xoD61 

i4 ( Cariri f 

, , ruim ' vida aqui S0 e 
r-

Quando nao c:t.ove no cri.ão 

Kas à.e c!,.over dá de tudo 

Fartura te� àe mont�o 

To.sar& que chova logo 

T oms.re' .!:"1e u !.'e us t o�ara 

só deixo meu cariri 

no Úl ti::;.o pau-de-arara 

E,!j_q_ua!lto a m.irJ-ia vaquinha 

Ti ver um couro e um osso 

E puder ter wn. chocalho 

Pendurado no pescoço 

Eu vou ficando por aqui 

,�ue Deus do céu me ajude 

Quem foce à terra natal 
,

Em outros cantos nao _ps.ra 

só deixo �eu cariri 

No Úl t,ir_,w _r:a.u-de-arara VirlÍ o dia em que lodos 
ao levantar a vista, 
veremos nesta terra 
reinar a liberdade! (2) 

l. Minha alma engrandece
ao Deus libcnàdor.

·_Que f'alta eu sinto de wn be.r:i

Que f'alta me f'az u.m xodóSe alegra meu espírito
cm Deus meu salvador,
pois Ele se lembrou

!tas coz.o et� nao te n..110 , ninguel!l 
d·o seu povo oprimido
e fez da sua serva
à mãe dos esqucddos.

Eu lGVO a Vida assim tão so 

· 2. Imenso é seu amor,
sem fim sua ,bondade 
pra todos que na terra 

Eu so quero um amor 

. o seguem com humildade. 
Bem forte é o nosso Deus, 
levanta o se1rbraço, 
espalha os soberbos, 
destrói todos os males•. 

Que acabe o meu sof'rer 

Um xo dó ª1)ra mim 

f 
i 

Do �eu jeito assim 

Que alegre_o meu viver

ff V-bt!OS TOQOS BENDIZER; Al� ! Ale� .. 
.Jesus Cristo vai falar: luia! luie! 
A Palavra de viver: ale! ale_! 
E que ya_i nos transformar: ·lui2 ! lui; 

:Cristo quer um cora-ção:Ação! Ação! 
Ond�- p amor possa morar: Orar! Oror! 
E'�ue saiba pe�doar: Doar! Doar! sem 
fugir ou reclamar: Amar! Amar! 
Aleluia! Aleluia: luia! luia! ••• 

18 � Xote Ecológico - (Sol M) - Luls Gonzaga

Não posso respirar, não posso mais nadar! 
A terra está morrendo, não dá mais pra plantar 
E se plantar não nasce, e se nascer não dá, 
Até pinga da boa tá difícil de encontrarl :/ 

� Cadê a flor daqui - poluição comeu! 
- O peixe que é do mar - poluição comeu!
- O verde onde é que está - poluição comeu!
Nem Chico Mendes sobreviveu!

4 



1� t A . BANDÀl 
Estava à toa na vida/O meu amor ffie
cha.mou./Pra .ver a banda passar/ 
Cantando coisas de amor. 
A minha gente sofrida/despediu-se
da dor/�a ver a banda passar/ 
cantando coisas de amor. 
o homem sério que contava dinheiro,
parou/O faloreiro que contava van
tagens, pabouo/A namorada que con
tava as estrelas/Parou pra ver, ou
vir e dar passagem.
A moça tri�te que_vivia cal�d�,
sorriu ./A rosa triste,que vivia f�
chada,se abriu./E a meninada toda 
se assanhou/pra ver a banda passar 
Cantando coisas de amorº 
o velho fraco se esqueceu do can
saço, e pensou/Que ainda era moço
pra sair do terraço� dançou.IA mo
ça feia debruçou na Janela/pensan
do que a banda tocava pra ela./A 
marcha alegre se espalhou.na ave-.
nida e insistiu/A lua cheia que vi
via escondida surgiu/Minha cidade 
toda se enfeitou/Pra ver a banda 
passar/Cantando coisas de araor. 

2' 1,. O Povo de Deus
1. O Povo de Deus no deserto andava,

mas à sua frcnle alguém caminhava.
O Povo de Deus era rico de nada.
Só linha esperança,
e o pó da eslrada.

Tàmbém.sou teu povo, Senhor, 
é estou nesta estrada; 
somente a tua graça me basta 
e mais nada! 

2. O Povo de Deus lambém vacilava,
e às vezes cuslava a crer no amor.
O Povo de Deus chorando, reuva,
pedia perdão e recomeçava.

Também sou leu povo, Senhor, 
e estou nesh1 estrada; 
perdoa se ils vezes 

5. 

-Ta vendo aquele edificio , moço? ajude

c1 l1=vantar .. Foi um ter.1po de aflição 
Era quatro condução, duas para ir,duas 
pr� voltar. Hoje depois dele pronto, 
oio pra cima e fico tonto, mas rne chega 
um cidadão ; e me diz desconfiado, tu 
tai admirado ou tã querendo roubar? 
�Eu do�ingo tã perdido. Vou pra casa

cntrist2cido dá vontad� de beber. 
E pra aumentar o meu t�dio, cu n�o 
posso oiã pro pr�dio, que �u ajudei 
a fazer. 

-
1 

- . 
? -Ta vendo aquc e coleg10, moço. Eu

ta í: ti i:\ t r aba lhe i 1 â . Lã eu q u a s e r.:-:; 
2rr.:.:b2nt0. Fiz a mass a, pus cifllcnto, 
�j�dei a rebocar. Minha fia inocente, 
v ,, :�, ? r a :.1 j r. t o d a c o n t e; n t e : F a i v o u 
o� matricular. Mas rne chega un cidadão 
criança de pé no chão aqui não pode 
�studar. Esta dor doeu mais forte, por
çu<= eu df:ixei o Norte? Eu ne pus a rne 
dizer: Lã a seca castigava,mas o pouco 
que eu ,plantava, tinha direito a co�er. 

-T; vendo aquela Igreja, rnoço? Onde o
padre diz amém. Pus o sino e o badalo,
<�nchi .'.linha r.;o d.:: c,110, l::Í eu tra
h·1lr.2i t.:ir.ibé8, La sim, val12u a pena ter
,1 u 1:.: r r;; e s s e t e::. novena e o p 3. d r e ia ê 

d�ixa entrar ... Foi lã auc Cristo �e
disse : Rapaz deixe de tolic� nã0 se
deixe n��drontor. Fui eu cuem críou a
t e r r '.1 , e P c h i o r i o , ·f i z .1 • t e r r a . N;:;: o · 

·d,,'.ixei n:1d,1 f;ilt::ir. 1:oie o hcr,er.1 cri0u 
�sa e nn n:ioria das casas, cu t.:imb�r 
n.:io n0ssr entr�r. 

.não creio cm mais nada! 
3. O Povo de Deus

também leve fome, 

Z'L ,· /;VE, C.HEIA_OE ORt.ÇA,
AVE, CH�IA OE AMOR. 

e Tu lhe man<l:iste o pão lá do céu. 
O Povo de Deus 
cantando deu graç1is, 
provou teu amor, 
teu amor que 11:io passa. 
Também sou leu povo, Senhor, 
e estou nesta cslrada, 
Tu és alimenlo, 
na longa jornada. 

4. O Povo de Deus ao longe avistou
a terra querida, 
que o amor preparou. 
O Povo de Deus corria e cantava · 
e nos seus louvores 
Teu pode(procla1Í1ava. 
Também sou leu povo, Senhor, 
e estou nesta estrada, 
cada dia mais perto 
da.terra esperada! 

... 

61.!.\IE, Ô J.1ÃE Dt JUUS,
} A TI �osso CA�TO 

''.; uc1r.J LOUVOR. 

Mõe do Criador - rogai 
Mlia do Salvador - r�qi 
do l,vertador - rogai por nó, 
Mão dos oprimidos - rogai 
Mte do1 perlel1Uido1 - rogai 
do, d'Yi'ia!ido� - ro�al por nós. 

Mil• doa bóiu-1rla1 - rogai 
cauu da nos� Jl�rla - rogai 
Mie das mlea, Maria - rogai por nó1 

· Mh do1 humllh&lks - rogai

cJ01 m .. nlr!zatfui - rogll
Mu•.:inall,udos - roe•I por nó1 

Mie ®l dHp.ja:ioa - r�al 
001 gb1r.donado1 - rogai 
Or;t d11wmpre<Ji>do& - ro<Jol por nó1
t.,e.:.1 Ó'J I p•codor110 - ; 0\)11 

De, tr;jticultOõ0l - íOCJlll 

�· t"' • c'.->u\or l'i •• r<)(,IOI por nó,..; .. J .. 1 ..,. 

Mãe do c6u clorne"ltt - rogai 
Mlt4 001 doentu - royal 
Do m1nor �rente - ro1,1al por nós

Mi<! dol op11r,rlo1 - roQal

doa pretldiárlo1 - rogel

001 Mm ul6rlo& - rogai por nó,.



. ,, " 
2,3 _FISJ. N"A FDLÔ 

!?:.··sa na :ft,i..l_Ô' pi'sa na ivJ.ôl 
� ·- bis. i'Jao naltr2.ta met-i_ amor 

EL1• :fni dançar um fo::tTÓ
Lá em Fe d::!."'eiras 
:·!2 :,::,t:.2. da col2.cla/ Gostej_ 

• / f7, e· ,. , brin.cac1e11."'2. LJe aci.1.anca 
o toce.dor/ r::as só tocava
Pisa na f u.lÔ 

era 

Stio. Serafim/ Cochichava mais 
Dió/ Sou cap3.z de jurar/ I'Ttmca 

I 

r • '/ . I" "1 , vi :-:'oTro nno A te vovo carro na 
nEo de vovô/ E disse BEL embora 
meu vebhinho/ Vamo pisar na fulÔ 

Eu vi D.enina/ Que nem tinha doze 
e.nos/ ..:°!:garrar· seu· par/ E também
seir dançando/ Satisfeita, dizen
ao .:-,1e:,1_ a..r:.o:r/ /� como é c;ostoso
Pis.!ll"' na fulÔ

De !:!ac1rti,:ada/ Z.eca Cach2..nc-2 
""°'l. r-c ,-, ...... �o ri 01"'10 ela Ca 0,.,/ 1:-:.;-O _DI"'e-.. : .. i �:�\.... _!_}..:.. _,. .._ 1JC.:l. _.e..::� 

e i s2. ne p::1.c;ra�:-c/ L�2s 2):J:r I::i.702."' ar-
2."'2.�: e 01.1.·:�ro toco.dor/ QL:.e 2:..: téJZt-
1Jé:1 n�}.cro/ F�_co..:::.,, n2.. �tUÔ . .. ' 

Convidei a comadre� Sebastic.n.a / 
.-..� � "" ' ;:,..,... ,,.,, ·,·, "-�-: no:. Th -::'.ba .r::rc. C,c:._1Ç .,� L. - 1:x:a.x'?i __ e:. __ rc.l 

�la veio com uma da..'lca diferente 
E pt:12. va C2. ne só umá. É:;v.ari ba 
E :ritava A, E, I, O, rr, ipsilone 

Já cansada no meio da- brincadeira 
E dançando fora do compasso 
Secvrei Sebastiana, pelo braço 
E cri tei; - Hão faça strjeira · 
O Xaxado esquentou na eafieira 
Sebastiana não dem. .!!'.ais fracasso 
E o:-itava: - a, e, i, o, u, ipsilone· 

Zf . Bendito dos romeiros da terra -

Bendita e louvada seja 
· esta santa romaria
Bendito o povo que marcha
bendito o povo que marcha
tendo Cristo como guia :/

Sou,sou te� Senho�
Sou povo novo, retirante, lutador!
Deus dos peregrinos, dos pequeninos,
Jesus Cristo, redentor!

2. No Egito antigamente
do meio da escravidão

': Deus libertou o seu povo, 
hoje ele passa de novo 
aritando a llbertacão :/ 

6. 

Garoará lá no sertão/ É. tJ..m bfc·ho 
q_ue avoa que nem avi"ão/ É' um .Pás
saro malvado/ Tem um bi'c o vo'l te a
do que nem gavião 
Carcará quando vê roça queimada 
s·ai voando e cantando/ Carcará/ 
Vai fazer sua caçada/ Carcar? co.rne 
e obra fl lJ.e i:ma.da 
E2s IJ. t1.a:ido chega o tempo da i.!lve:-r
.!lada/ ITo sertão não tem .mais roço. 
qu.eim.ada/ Carcará mesmo assi!!l não 
passa :fome/ CoI':Je os hurrec-o :::{ue n 
nasce na Baixada 

Carcarf pega� :me.ta e come 
Carcará não vai morrer de t;o:x.e 
Carcará mais coragem do que homem 
Cêrcará �ega, mata e come 

CGrcará é malvado/É valentão 
� , , -� � a�llia de la do meu sertao 
Os burre�o noviIL�o não pode andar 
Ele ::;:>LJ.Xa o tJ.!I!bi::o inté matar 

J·:�c .. n.c12.cai-""lt� 0t1 .. anc1o fv.lora ne� sec2. 
É t:..r, s:i.n.2.l -gye a. c�11...1.va c}-:i.e:Ia !!O 
sertão/ �oda· meriinasitue enjoa da 
bonec2./ É sinal de o;e o amor jé. 
c�:e;'.::;·ou. no coração/ t:eias com,ri- · 
das/ Uão quer rnais sapato õaix-0 
Vestido bem cintado/ Hão au.er Jn.[l_is 
vestir timão 

Ele. só q_uer/ só pensa em namorar 
Ela só quer/ SÓ pensa em nan1orar 

. 
. •  

I'e .man..h.ê:: 'éted·o jçÍ está pintada 
Só vive svEpirando/ S.on..liando acor 
dada/ O l.)ai leva ao doutor/ A fi: 
lha adoenta:da/ r-Tão come, ri..ã.o estu 
da, não dorme/ Não quer nada , . Ela so q_1.,i_er ••• 

T-:7as o doutor nem examina/ C}i.e.nando 
o pai de lado lhe diz logo em sur
dina/ o I'-1.al é da idade _que tem a
tal menina:/ Hão há um só remédio
es toda medicina·
:Sla , so quer: ••



JUVENTUDE OPERÁRIA CATÓLICA BRASILEI1 

São �aulo, 02 de ��osto de 1989

Saudações cm Cristo. 

Neste ano de 19n9, no mco de agosto, Lemos a tradicional data de co 

memoragão do dia Internacional da JOC. E é com este objetivo que es 

tamJ)s lhes escrevendo. Para nós será momento de grande honra estar

mos jovens e antigos jocistas juntos ne ta ô.ata celebrando e confra 

ternizando louvores de solidariedade à Classe Trabalhadora. 
,. 

Nosso encontro terá dois important<·s momentos: �imeiro é uma ce

lebração onde estaremos ofertando nouQO dia de salário como compro

misso de solidariedade à organização da Juventude Trabalhadora a ní 

vel Internacional. �do será U1Il.i.l confraternização, onde reen

contraremos as várias gerações da JOC da Cidade de São Paulo. 

CONTAMOS COM SUA HtESENÇ . 

JOC da CID/\Df� DE SÃO PAULO. 

A JOC Internacional torna possível o intercambio e o confronto 

das as_piruçÕ13G da ,J uvc1i Luclc �1rubalh:1.d uru das diferentes circunstân 

cias e realidades e dos valores e riquizas culturais e espirituais . 

./\ssim u ,TOC T11 t<'r11:i.cionul e� umu SIN'l 1 ,,::; 1,; du di.mcmsC:10 internacional 

duo :1.opir· çÕ<·:1 m:1.i::; prof'1111da::::; aos .iov,·n:-� Lrubalhaclores .... (D.:P.). 

Data: 25 de agosto 

Local: Largo Santa Cecília 202 (Salão Paroquial) 

Horário: 20:00 Horas. 

RUA CONDESSA DE sA:o JOAQUIM, �15 - CEP 013!20 - RELA VISTA - &Ao PAULO - T!L, �76•0!
. . . ·- -



SI.o l'e,ulo, 02 de Maio de 1989 

Para: 

.Assunto: convite para participação encontro sindical do Estado de �ao 

:Paulo. 

Estimados companheiros, 

Como ·estão todos? Esperamos que animados e firmes na luta. 
Estamos nos dirigindo aos vompanheiroa para convida-los a partip� 

.rem do encontro sindical do estado de São Paulo, que será nos dias 1'4-/ 

13 de Maio de 1989, Em Jundiaí-sP. 
Este encontro terá como objetivo rdtnm•tr ação sindical dos mi-

tantea de São Paulo ao mesmo tempo que deve tirar encaminhamentos para 

um paaterior encontro com mais preparação e onde possamos tirar orien± 
tações mais comuns a nossa ação.

Devido a condições financeiras esta.mos propondo que as passagens• 

sejam assumidas pelos convidados e o estado assume as alimentaçães 
Esperamos contar com a presença doa companheiros e deixamos um 

forte abraço a cada um. 

Amplial1a do Esta.do de São r-aulo. 

* Trazer roüpa de cama.



São Paul.o, 02 de Mait de 19891 

e Caros empanhe 1roa : 

Eaperu.oa, que todo• se encontrem aniD.ados com• trabalho de orga;... 

nizaçlo da juventude� trabail.hadora:. • firmes na: �an1ub-4a. 

�ta,. c&l'tinha tea coao objetivo) faltar.· do encontre aindioal do a,

tadt,I, JlatTC.ado pair.a. oai d'!i.- 12·.,-. 13 cm Maio p:n6:z:1.mo, ela tráa uu. refie

:z:la da c•111ulo, que? ... tava penaand0> • encontro:-. 

Já :ta-.. algum tapo que'.' não aconte9� no eataf1o Ull encontro pa.m • 

dliscutin· a: açaes que se dio neste nivel. Surge a necessidade· cl'e· UJnaJ 

projeção mais .. clara frent� a açlo sindical • 

Tendo ea conta estas necessidade e vendo que a data do encontro • 

já. ea.tá em cima, a comissão de preparraçio pensou em partilhar algumas' 

rene:z:�es com os militantes das cidades. 
· · 

t mui to importante que possamos realizar um encontro sindical com 

o máximo de preparaçlo das cidades, onde se possa fazer uma avaliação•

da ação e ao mesmo tempo defihi� algumas orientações mais ''Comur..s a, '

nivel estadual.
Neste senti,1o esta' se encaminhando U!li'."}, proposta para as cidades, 

que· é a seguinte: 

- Manter a data do encont10, sen11D que o mes:no tenha os ser,uintes · 6'

bjetivos:

1) retomar � ação sindical no estado,situando as dificuldades e neces

sidades dos militantes,

2) Tirar as exigenq:i.as para um próximo encontro sindical ( subsidies ,

etc), tirando uma comissã.9 de preparação responsavel de garantir um '

outro encontro sindical.

Acreditamos que um encontro melhor preparado possa responder mais 

dentro das necessidades dos militantes que estão atuando neste nivel '

de ação. 

Além dos mili_tan tes do esta.do, estamos sugerindo • digo convidando 

um militante ··:t10 &s.tado do Rio, Minas 8· ispiri to Santo Com a perspectl, 

va de que possamos trocar experiençia e apontar formas de. coordenar de 

maneira mais .c·omum a ação sindical na região. 
Em a.nexo, · vai a propnsta de pauta e ·, também . de parti e ip��-

tes. 
Nos despedimos com um abraço, 



'Foi por obediência à Pa-
lavra de Deus lida e me-

' 
ditada nas Escrituras que 

, a Igreja se sentiu impul
sionada a comprometer-se 

1 

com a realidade dos po
bres e dos que sofrem. 
Optar pelos pobres é optar 
então em favor da justiça, 
contra as relações sociais 
que geram um quadro per-
mamente de injustiça. ( do 
Documento "A caminhada 
do povo de Deus na Amé
rica Latina, do Bispo Dom 
Marcelo Carvalheira) 



CEI - Pode-se perceber claramente no cenano polí
tico nacional a luta pelo poder, muito mais acentuada 
do que deveria ser a batalha de fato, pelas liberdades 
democráticas, garantias de participação do povo no pro
cesso político e melhor repartição da riqueza nacional. 

Os jornais nos dão conta de que, copiando o estado 
político, os atuais dirigentes da Igreja Presbiteriana do 
Brasil caminharam na mesma direção: conquista do poder 
como objetivo principal. Então usaram dos recursos da 
corrupção. Aplicação inadequada de rendas de uma ins
tituição educacional pertencente à Igreja, troca de favo
res, promessa de cargos rendosos aos indecisos no apoio 
político, ameaças e expurgos de elementos discordantes 
(JB, ESP, FSF 16, 17, 18/9/78)... Ao observador fica 
marcada ainda a coincidência: pequena abertura no pro
cesso político fez com que se abrisse também o processo 
eclesiástico e as denúncias começassem a aparecer. 

:ir: lamentável que partidos políticos e sotores ecle
siásticos não tenham entendido ainda que a opção pelos 
pobres é que deve estar em lugar dessa luta pele poder. 
Felizmente outros setores da Igreja, em nome do Evan
gelho e na submissão a Jesus Cristo, já fizeram essa 
opção, apesar de algumas áreas estarem ainda recalci
trantes, defendendo o poder dos prepotentes na espec
tativa de se beneficiarem como instituição religiosa. A 
esse grupo a condenação virá do próprio Cristo: "Apar
tai-vos de mim, porque tive fome e não me deste de 
comer, tive sede e não me deste de beber, sendo foras
teiro não me hospedastes, estando nú não me vestistes, 
achando-me enfermo e preso não me fostes ver (Mt 25: 
42-43).

Na perspectiva deste posicionamento, distribuímos
com esta edição Bíbiia Hoje-48 e documentação n9 87. 

CARTAS 

- Estamos recebendo seus 
\'allosos documentos e do
cumen tá.rlos CEI-CEDI. Re
novamos nossa admiração pelo 
ótlmo material fornecido. Apro
veitamos o mesmo para dlvUl
gação em nossos trabalhos, sem 
falar no conforto que a leitura 
nos proporciona em se sentir 
companheiro na mesma cami
nhada sem ser logo conhecido 
pessoalmente. 

Pe. José Jansen 
Jales, SP 
. . . que Deus abençõe a 

Equipe do CEI, que o Espírito 
Santo inspire os colaboradores 
e- ilumine os leitores e Paz de 
Jesus esteja conosco. 

Rev. Javan Osias 
Laurindo 
Rio de Janeiro, RJ 

Amigos vocês estão pre-
sentes através do CEI. Esta
ruos aproveitando muitíssimo 
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de todo o material - Bilia 
Hoje, Suplemento etc. Obri
gada e parabens. 

Irmã Cenerina Cadore 
Porto Alegre, RS 
Gostaríamos de saber se 

podemos receber suas publl
cações para a Biblloteca deste 
Seminário. Os artigos e co
mentários que aparecem na 
mesma são de utll!dade para 
os leitores de nossa Biblioteca, 
alunos e professores desta Ins
tituição. 

Moemi Zuliani 
Seminário Teológico 
Batista 

Buenos Aires - Argentina 
- Há dias um amigo deu-me

a conhecer o vosso boletim e 
fiquei encantado com ele. 
Quero saber das possibilidades 
de receber até os úJ ti mos 
números. 

Carlos José Delgado 
Equipe Sacerdotal 

Coimbra-Portugal 

TEMPO E
. 

PRESENÇA

Centro Ecumênico de Informação 

setembro 78 N.• 142 

Diretor : 

Domício PPreira de Mnt10, 

Assinatura anual: Cr$ 120,00 
Remessa cm che4ue pagavcl no 
Rio, para TemptJ e Presença 

EJitora Ltda. 
Caixa Postei 16. 082-ZC-Ol 
20.000 - Rio de Janeiro, RJ 
Re51strado de acordo com ., 

Lei de Imµrensa. 

Publicação Mensal 

Impr�sso nas Oficinas da 
Pri11ceps Gráfica e Editora Ltda 

- É para. mim grande ale
gria conhecer a. revista e pu
blicações CEI; contém algo 
vivido que a maioria. dos Jor
nais não publicam. 

Lourdes Pereira. 
Florianópolis, SO 
O material encontrou boa 

aceitação entre nossos colegas 
e num futuro próximo espe
ramos promover novamente 
vossas publicações. 

Antônio Sérgio Pavão 
Diretório Acadêmico da 
FacUldade de Teologia. 
N. S. da Assunção 

S. Paulo, SP 
Através de um amigo li 

a revista CEI que trazia o 
assunto "Ação Pastoral e Ci
ência". O assunto é multo 
importante para nós que ten
tamos ter um conta.to com 
o povo. 

Raimundo Barbosa 
Olinda,PE 

Lagoa. Vermelha, RS 
- Paz e bem-estar é o que 

desejo e aquela. coragem que 
só Cristo pode nos dar. O im
portante é que cada dia. mais 
estão crescendo no desejo e 
na concretização do anúncio 
da Verdade e na denúncia. a 
toda espécie de escravidão e 
injustiça. Certa de que CEI é 
recebido com multo carinho 
por todos. 

Diva Lopes 
Panambi,RS 
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MAIOR ENGANJAMENTO 
POLíTICO: É DESAFIO 
ÀS IGREJAS 

PAULO VI - ENTRE A INOVAÇÃO E A TRADIÇÃO 

Mais uma vez reuniu-se a 
Conferência Anual do Conse
lho Sul-Africano das Igrejas. 
Desta feita, seu secretário
gera,l, o bispo anglicano Des
mond Tutu, prestou relatório 
com severas criticas ao go
verno de Pretórla, acusando-o 
de mostrar uma. "intolerância 
crescente" em relação a todo 
grupo ou individuo que mani
feste de forma. autêntica. sua 
opinião e exprima as aspirações 
dos negros. Suas palavras, in
clusive a. advertência de que 
há hoje "uma nova geração de 
negros, que é animada por 
uma nova determinação de ser 
livre", encontrara_m eco no 
plenário, que insistiu no enga
jamento mais profundo das 
Igrejas. 

Eleito em junho de 1963, Paulo VI teve como sua 
primeira e mais urgente preocupação levar a cabo o 
Concílio Ecumênico Vaticano II, interrompido com a 
morte de João XXII e que o levaria, na encruzilhada 
entre a inovação e a tradição, a enfrentar as maiores 
dificuldades de seu papado na área da doutrina e da 
hierarquia católica. O Papa Paulo VI foi o único Papa 
a visitar a América Latina, quando assistiu ao Congresso 
Ecumênico realizado na Colômbia em 1968 e conseguiu 
contornar graves crises entre a Igreja Católica e gover
nos de alguns países do Continente. Ao longo de seu 
pontificado, através de audiências, homilias, alocuções, 
discursos e documentos doutrinais, Paulo VI abordou os 
problemas que afligem o homem moderno, tanto dentro 

VIOL:íl:NCIA NA CIDADE 
TEM CAUSAS ECONÔMI
CAS 

Principais conclusões do se
minário "Perspectivas da Vl6-
lência", orgenlza.do pela As
sociação dos Advogados de São 
PaUlo: a violência é decor
rência da situação polltlco
lnstltuclonal vigente, de um 
crescimento urbano desorgani
za.do, do baixo relacionamento 
entre as pessoas e finalmente, 
das flagrantes desigualdades 
econõmlco-socia.ls no Brasil. 

como fora da Igreja. 
e Vinte dias após a morte 
de Paulo VI, e contra. toda as 
previsões e especulações, os 111 
cardeais escolheram, o italiano, 
Albino Luclanl, patriarca de 
Veneza. Natural de Forno di 
Canale, região montanhosa do 
Norte de Veneza, Albino Lu
ciani é filho de um pedreiro 
socialista e uma vez disse de 
si mesmo: "Sou apenas um 
homem pobre, acostumado a 
coisas pequenas e a.o silêncio". 
O novo papa escolheu o nome 
de João Paulo I, numa signi
fica.tiva. intenção: pretende 
continuar a. obra de seus dois 
antecessores, Papa João XXIII 
e Paulo VI. o novo papa, sor
rindo e dando risadas à se
melhança do falecido papa. 
João XXIII, prometeu em seu 
primeiro discurso público, con
tinuar no caminho de seus 

JOÃO PAULO I, SEM RETROCESSOS 

Os bispos brasileiros manifestaram-se a respeito da 
escolha do novo papa. Dom Thomas Balduino, titular da 
diocese de Goiás e presidente do Conselho Indigenista Mis
sionário, espera que o papa continue a obra de seus pre
decessores, "que não estacione ou retroceda". Afirmou 
que o novo papa tem "a marca de pastor e bispo, muito 
salutar para o mundo de hoje que, por sua vez, espera 
do papa um líder espiritual para os ingentes e complexos 
problemas de nossa sofrida sociedade". Para o hispo D. 
Pedro Casaldáliga, da diocese do Alto Araguaia, o novo 
papa "é humilde, como indicam suas origens, e dotado 
de uma alegria irradiante", admitindo que ele é "conser
vador, mas apenas no sentido de manter a estrutura evan
gélica da Igreja". A CNBB enviou dois telegramas ao 
Vaticano, cumprimentando o novo papa, João Paulo I e 
agradecendo a confirmação da Conferência de Puebla. 

NOTA: Estavamas fazendo a última revisão (29.9.78) quando nos 
apanhou de surpresa a lnfausta notícia: João Paulo I estava morto. 
Planteamos com os católicos a perda tão repentina do seu Pastor. 
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dois predecessores, "em melo 
aos mais dlflcels problemas de 
nossos tempos". Ao mesmo 
tempo demonstrou ,ue se man
terá firme na rejeição de algu
mas opiniões mais avançadas, 
sem contudo se desviar do Con
cilio Vaticano II. - (FSP -
26/27 /28. 8. 78) 
IGREJA REITERA PRO
TESTO 

"A Comissão de Justiça e Paz 
da Arquidiocese de Olinda e 
Recife tomou conhecimento da 
decisão unânime do Conselho 
de Justiça Militar de denegar 
o relaxamento da prisão pre
ventiva de Edval Nunes da 
Silva, Cajá, que a integra desde 
a sua fundação. A decisão con
traria toda a expectativa sen
sata, além de destoar de tudo
o que a legislação define sobre
as condições em que se justi
ficaria um constrangimento 
desta ordem a um cidadão sem 
antecedentes desabona.dores e 
de ,posição definida na socie
dade. 
SOBE NúMERO 
DE ANALFABETOS 

Segundo esta tistlca da Pes
quisa Nacional por Amostra 
de Domicilio, realizada pela 
Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatlstica, o 
número de analfabetos entre 
os que têm idade para saber 
ler e escrever (5 anos e mais) 
cresceu 15%, passando de 22,6 
milhões em 1973 para 26,1 mi
lhões em 76, nas 5 regiões 
examinadas (excluindo Norte, 
Centro-Oeste e Distrito Fe
deral). A proporção de anal
fabetos passou de 28% em 
1973, para 3�% em 1976. 
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BISPO DA COSTA RICA PEDE JUSTA REPARTIÇÃO IGREJA NAO PODE 

APOIAR MODELO DE TERRAS 
A propósito de um grande projeto de irrigação que 

se está desenvolvendo na Costa Rica, o Presidente da 
Conferência Episcopal da Costa Rica e Bispo de Tilarán, 
Mons. Román Arrieta, pronunciou-se perante a Assem
bléia Legislativa nacional, pedindo que se tomem com 
urgência as decisões políticas cabíveis para que se chegue 
a uma justa repartição de terras. Foram estas suas 
palavras: "Estou intimamente convencido de que o re
gime de propriedade da terra tem que ser mudado em 
Guanacaste, para que se faça justiça naquela região e o 
projeto de irrigação do distrito de Moracia verdadeira

O Arcebispo Metropolitano 
de Vitória. D. João Batista da 
Mota e Albuquerque, dirigiu 
Carta Pastoral a todas as Igre
jas de sua Diocese advertindo 
••que na Igreja de Vitória não 
ó permitido dar apolo ao mo
delo sóclo-econômico-politlco 
vigente e seus artiflces e de
fensores". Justificou a medi
da. afirmando que "tal modelo 
contribuiu para manter o povo 

mente signifique progresso e desnvolvimento". 
CRISTAOS E A VIDA POLiTICA 

Duas dezenas de pastores da 
Igreja de Confissão Luterana 
assinaram uma CARTA AOS 
LEITORES a propósito das 
próximas eleições de novem
bro. Alguns, "querem que a 
Igreja nem se meta em polí
tica. Mas a Igreja está no 
mundo ... é a voz de Deus no 
mundo. Tudo o que preocupa 
o mundo, procupa a Igreja". 
Adiante: "Elel!,ões são feitas
para o povo organizar sua
vida.. . Deus se tomou homem
em Jesus. Com isso se envol
veu totalmente na vida hu
mana e nos chama a fazer o 
mesmo. Ele espera uma coope
ração na criação do seu novo
mundo em nós... Jesus acei
tou e abençoou crianças, ouviu 
e cuidou de esquecidos ... não
deixou o povo Ir embora com
fome, viu e ajudou a quem 
trabalhou em vão ... Jesus se 
faz representar pelos que não 
têm vez e não têm voz e espera 
que o enxerguemos neles ... " 
A CARTA propõe algumas pis
tas: "Já que se fazem eleições 
para o povo organizar sua vida 
e Deus quer que a vida seja 
organizada para o bem de
todos: - Achamos que nin
guém pode representar o povo 
e administrar os seus bens se 
não for ele! to dlretamen te pelo
próprio povo ...

- . . . que ninguém deve se
amarrar a alguém; amarrar é 
coisa que se faz com animal 
no curai; gente não se amar
ra ... 

- . . . que um bom candi
dato sabe escutar vocês; não 
decide em lugar do povo, mas 
com o povo. . . tem coragem de 
dizer "não" a. tudo o que pre
judica o povo. 
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_ Obra pública não é pre-
brasileiro alijado de alguns de 
seus direi tos sa.crossan tos e 

sente de político ou de par- fundamentais". Essa decisão, 
ti�... 

d 
- Sugerimos que vocês se 

segun o o Arcebispo, foi o 

reunam em pequenos grupos consenso de um encontro de 

ps.ra pensar juntos em suas padres da Diocese, após exa-

dlflculdades... Nestes grupos minar detidamente o pleito 

vocês vão descobrir juntos O eleitoral de novembro, e repre-
que precisa ser feito. os bons senta o pensamento dos Bispos 
caudidatos vão ficar alegres e de mais da metade do Clero 
em aprender com vocês". do Estado (JB - 22.8. 78) 

PERSEGUIÇÃO AO :MOVIMENTO JUVENIL CATôLICO 
DE RECIFE 

� O padre saleslona Rogério de Almeida Cunha denunciou 
ornem que ';hã um plano concentrado no sentido de se desmontar 
a Pastoral Juvenil d:,, Arquidiocese de Olinda e Recife". Tal 
pJ:,,no está atingindo "direta ou Indiretamente", colaboradores de 
D. Helder Câmara, "na tentativa de confundir o movimento 
juvenil católico com o movimento comunista". o saleslan0 
lJmbrou os casos do religioso Antônio Medina Torre e do estu
dante Edval Nunes da Silva, Cajá - acusados pela Policia Federal 
de tcnt?.ram reorganizar o Partido Comunista Revolucionário - os 
quai.n pertencem á Pastoral Juvenil coordenada pelo arcebispo 
de Olinda e Recife. Já o bispo de Uberlândla, D. Estevão Avelar, 
lamenta que no Brasil "há multa facllldade para se enquadra:· 
os Indivíduos na Lei de Segurança Nacional" mas que "a faclll
dade de se enquadrar é tão grande que logo que o processo 
caminha vê-se a improcedência das acusações e ele se esvazia". 
(FSP - 24.8. 78) 

e Ao contestar acusações da Polícia Federal contra o diâc�no 
salesiano Antônio Tore Medina e o estudante Edval Nunes da 
S:lva, apontados como membros do Partido Comunista Revolu
cionário, o bispo auxlllar de João Pessoa, D. Marcelo carva
lheira disse que "o atual regime brasileiro se preocupa com a 
atuação pastoral da Igreja porque ela se volta para as camadas 
mais desfavorecidas". O prelado, responsável pela Pastoral d� 
Juventude do Regional Nordeste II da CNBB afirmou ainda "ser 
a fé o que leva os cristãos a lutar pelos oprimidos e isso não 
deve ser confundido com politica partidária". Explicou a atuação 
da Igreja: "Lutamos pela integração do povo ao processo econô
mico, político e cultural do pais e é evidente então que um 
sistema tendente a privilegiar determinados grupos da sociedade 
à custa da exploração das camadas pobres da população está em 
desacordo com a mensagem do Evengelho e a ação pastoral da 
Igreja". (JB - 30.8. 78) 
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CMI PROMOVE CONSUL
TA COM A!G�NCIAS COO
PERADORAS 

CIMI DENUNCIA MORTE DE MAIS DE 100 íNDIOS 

O Seminário Teológico Unido 
de Vllla Obregón, México, hos-· 
pedará, de 28 a 30 de setembro 
próximo, uma Consulta de 
Ii:;rejas Latino-americanas com 
Agências Cooperadoras do Ex
terior, sob os auspícios do Con
selho Mundial de Igrejas. Entre 
os participantes da. Consulta 
estarão as lgrejas-membros do 
CMI e agências ecumênicas 
na América Latina, agências 
coopera.doras do exterior e um 
representante do CMI. 

"O Regional-Norte do Conselho Indigenista Missio
nário (Cimi) denunciou a morte de mais de cem índios 
Wawanaviteri - subgrupo dos Ianoami - do Rio Maiá, 
fronteira do Brasil com a Venezuela, vítimas de malária, 
tuberculose e desatenção das autoridades competentes. 
Segundo o relatório do Cimi este grupo tribal, com um 
total de quase 400 índios, ficou reduzido a 250 pessoas. 
As mortes, embora ocorressem em final de junho, não 
foram divulgadas por nenhum órgão de imprensa e o 
presidente da Funai, general Ismarth de Oliveira, afir
mou desconhecer esse índice de- mortandade. 

A populaçã.o branca de São no dia 5 <!e julho apareciam 
Gabriel da Cachoeira, entre- titulos em Jornais da Amazõ-
tanto, ficou lmprseslonada, se- nla Informando que a Funal 
gundo os mlsslonárlos, a.o ver havia terminado com as do-

DRAMÁTICO AUMENTO 
DO DESEMPREGO NO 
TERCEIRO MUNDO 

"um verdadeiro desfile maca- enças dos índios Wawanavl-
bro de algumas dezenas de ter!." (Bol. Arquidiocesano). 
lndigenas enfraquecidos, humi
lhados e quase mortos pela 

"O problema do desemprego fome, de acordo com as decla-
vem aumentando de forma rações do padre Carlos Gali 
dramática e apenas nos países daquela Prelazia". O padre 
do Terceiro Mundo estima-se Carlos notificou, imedlatamen-
a existência de 300 a 400 ml- te, o bispo da Prelazia, dom 
!hões de desempregados ou Miguel, que sol!cltou ao brl-
subempregados", disse o dire- gadelro Protásio e à Funai 
tor-geral da Organização ln- que Intercedessem, pois havia 
ternaclonal do Trabalho. Se- realmente uma tragédia · de 
gundo ele, "os paises pobres proporções alarmantell. Um he-
dcvem unir-se e dominar uma licóptero, entã.o, foi cedido e 
tecnologia própria evitando a cerca de 40 índios sobreviven-
compra de 'pacotes' dos países tes foram transportados até o 
mais ricos, o que permitirá Hospital de São Gabriel da 
Que não mais sejam submetidos Cachoeira. Lã, apenas um mor-
a pressões e caprichos dos ln- reu: uma criança. Nem mesmo 
dustrlalizados". Para soluclo- esta única morte no hospital 
nar o problema do desemprego afirma o Cimi, nem as cen-
e conseqüente miséria, será tenas de mortos da maloca 
preciso criar, até o ano dois foram noticiadas. Para a opi-
mll, 1 bilhã.o 250 milhões de nlão pública amazonense, estes 
novos emprego&, revelam estu- mortos nunca existiram. Ao 
dos da OIT. (JB 27.8.78) contrário, denuncia o Clmi, 

SELVAGERIA E CRUELDADE NO CONE SUL 

O Comitê de Defesa dos Direitos Humanos para os 
Países do Cone Sul, órgão vinculado à Comissão Arqui
diocesana de Pastoral dos Direitos Humanos e Margina
lizados de São Paulo, está publicando um boletim de 
nome Clamor. Em seu segundo número, de julho de 78, 
são denunciados diversos casos de violação dos direitos 
humanos. Após lembrar os horrores dos campos de con
centração nazistas, a propósito da recente descoberta de 
um criminoso de guerra no Brasil, Clamor denuncia que 
"coisas igualmente horríveis e inacreditáveis estão acon
tecendo em dois países bem perto de nós". As forças 
de segurança argentinas e uruguaias são acusadas "de 
atos de selvageria e crueldade que rivalizam com os dos 
nazistas". Relacionam-se igualmente casos no Chile, Pa
raguai e Bolívia. O editorial ressalta que esta situação 
"não está acontecendo em outro continente, ou há 40 
anos atrás, mas aqui, e agora". 
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ITAIPU: IGREJA PEDE 
DEFINIÇAO 

A Comissão Pastoral da Terra 
distribuiu documento em que 
acusa a empresa Italpu Bina
cional (Brasil e Paraguai) de 
não ter ainda definido a situa
ção de mais de seis mil fami
lias, cerca de 40 mil pessoas, 
que colonizaram a margem 
brasileira do rio Paraná e 
cujas terras foram desapro
priadas pelo Governo porque 
serão inundadas pelas ãgúas 
da represa de Itaipu. A área 
afetada compreende um total 
de oito municípios, com terras 
em grande quantidade, Inclu
indo trigals, lavouras de soja, 
casas, s:los, armazéns, Igrejas 
e até grandes povoados. Há 
assim lntranqüllldade para 
milhares de lavradores para
naenses que um dia chegaram 
pera desbravar a região e agora. 
e>pulsos, não sabem quanto e 
quando receberão a lndeniza
�ão, o preço justo por suas 
terras. 

BISPOS E POSSE DA 
TERRA NA AMAZÔNIA 

Todos os.bispos do Pará reu
niram-se na vila de Icoarací, 
a 2 quilômetros de Belém, na. 
Assembléia Regional Norte II 

da CNBB, para debater o pro
grama fundiário da Amazônia, 
diante da preocupação da. 
Igreja com o clima de tensão 
social em vários pontos da 
região, notadamente no sul do 
Pará, como conseqüência da 
luta pela posse da tera. 
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MOVIMENTO DO CUSTO DE VliDA SEGUE 

PARA BRASiLIA 

NOTA DISTRIBUíDA À 
IMPRENSA LEMBRA 

FREI TITO E OUTROS 

MARTIRES Mais de vinte mil pessoas participaram, dia 27 do último 
mês, às 14 hs., da manifestação do Movimento do Custo 
de Vida na Catedral da Sé em São Paulo, quando foram 
lidos vários manifestos contra a carestia e reunidas cerca 
de 1,3 milhão de assinaturas, coletadas desde março para 
o documento que reivindica o congelamento dos preços
dos gêneros de primeira necessidade e um aumento sala
rial geral para todos os trabalhadores. Depois de uma
ordem governamental de que não poderia haver concen
tração popular na Praça da Sé, o Bispo D. Mauro Morelli,
que substitui D. Paulo Evaristo Arns, na Arquidiocese de
São Paulo, garantiu a realização da manifestação no inte
rior da Catedral, o que aconteceu. A concentração come
çou pacificamente, sob a vigilância de um forte esquema
policial, que cercou toda a Praça da Sé e impediu a

O Movimento Feminino pela 
Anistia - núcleo de Pernam
buco - lembrou ontem o se
gundo aniversário da morte 
de Frei Tito de Alencar Lima, 
através de nota distrubuida. à 
Imprensa.. A l;l.Ota. afirma que 
Frei Tito foi "acusa.do de co
munista e subversivo por pre
gar o evangelho encarnado na 
vida, e preso em 69, Junto com 
outros frades acusados". Na 
prisão, "Frei Tito sofreu as 
maiores atrocidades; depois de 
libertado foi para o exlllo em 
1970. Ali viveu mais 4 a.nos 
amargurando um sofrimento 
que lhe foi Infligido no cár
cere. Seu estado de angústia 
levou-o a um processo de dese
qullibrio nervoso que culminou . 
com sua morte em a.gosto de 
1976. " Flnallza. a nota dizendo: 

aglomeração.
Como não cabia mais gente 

dentro da Catedral, o.s popu
lares começaram a se postar 
nas escadarias e nas calçadas 

"MAIS AMOR E MENOS 

CASTIGO" - GREVE DE 

PRESOS 

Sessenta presos da cadela do 
Segundo Distrito Pollclal de 
Santos entraram em greve de 
fome "por tempo Indetermi
nado" para "alertar as auto
ridades sobre os horrores que 
vivemos". A greve foi deno
minada "Movimento Pacifico 
Carcerário Paulo VI", adotando 
como palavras de ordem "mais 
a.mor e menos castigo", "a.baixo 
os abutres da miséria humana" 
e "não se reeduca com chi
cote"; a greve continuará até 
o atendimento de cinco reivln
dlcações: "reforma radical e 
salutar no sistema de carcera
gem; atendimento médico e 
llberdade para que os reedu
candos elaborem seus próprios 
recursos Judiciais manuscritos; 
llberação para que as visitas 
sejam feitas no pátio; e per
missão para Ingresso e reall
zação de missas, cultos evan
géllcos e de outras seitas rell
glo.sas". O quinto pedido dos
detentos refere-se e.o esta.bele
cimen to de normas para as 
revistas periódicas feitas pelo
pelotão de choque da Policia
Militar, solicitando "menos 
abuso de poder e menos espan
camentos". (ESP - 23.8.78) 
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em volta. A coordenação do 
MCV anunciou que, diante da 
ausência de representantes do 
Governo, insistentemente con
vldado.s, o abaixo-assinado será 
levado a Brasília. por uma co
missão a ser escolhida para 
tentar entregá-lo diretamente 
ao Presidente da República.. As 
17 hs, ao fim da concentração, 
houve correrias, prisões e es
pancamentos. D. Mauro Mo
relli afirmou que os grupos 
que motivaram a confusão 
eram estranhos ao MCV pois 
o objetivo da manifestação era 
estritamente pacifico. 

"Como Frei Tito, padre Hen
rique e tantos outros foram 
vitimas do mesmo sistema 
repressivo. Hoje, do mesmo 
modo a Igreja se vê perseguld'a 
por lutar Junto aos oprimidos. 
A exemplo do que vem ocor
endo com as prisões e acusa
ções feitas a um membro da 
Comissão de Justiça e Paz, 
Edva.l Nunes da Silva, Cajá, 
e ao seminarista Antonio Me
dina". (FSP - 10.8.78) 

TUTELA DO INDlO E NÃO EMANCIPAÇÃO 
Antropólogos em São Paulo discutiram a proposta 

governamental de emancipar os índios . To maram posi
ção: "Não é momento de regulamentar a emancipação, 
mas o de pensar nas possibilidades da tutela." Dizem 
que "o Estado se comprometeu a garantir proteção ade
quada às comunidades indígenas e sua cultura até que 
cheguem à situação de se integrarem harmoniosamente 
à Nação'·. O projeto, segundo eles, é uma última e forte 
investida da expansão interna liderada por grupos em
presariais em todo o Centro-oeste e Norte do país. Eman
cipados ficarão entregues, "desarmados a forças infini
tamente mais poderosas, que lhes arrebatarão as terras 
a vil preço, por grilagem ou por execução de dívidas, 
absorvendo-os como mão-de-obra barata". Aumentarão 
assim o número de brasileiros nessa mesma situação. 
"Democracia racial não é necessariamente a fusão de 
todos num modo de ser único" (proposta governamen
tal), "mas o reconhecimento do valor de modos de ser 
diferentes". O grupo propõe outros encontros para o 
debate . 
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BIBLIA HOJE - 48 

setembro 1978 

Reilexões sobre a queda do homem 

(Gn. 2, 4-3, 24) 

Todo o Antigo Testamento é a História do Povo de Israel compreendida e con

templada à luz da união com um Deus Pessoal presente nos acontecimentos passa

dos, presentes e futuros da vida da comunidade. O Antigo Testamento é a Histéria 

social, política e econômica de um Povo redimensionada pela aliança com Javé. 

Os capítulos 2 e 3 do Gênesis falam-nos da orígem do homem. Originaria

mente o homem foi criado por Deus que ao criá-lo criou-o como amigo e compa

panheiro dando-lhe uma participação efetiva na história do mundo. Por sua vez, 

deve o homem manter comunhão com Deus, comunhão de vida, condição primordial 

para que possa ser amigo e companheiro de Deus na efetivação da história do 

mundo. E aí o plano sofreu um colapso. 

O capítulo 2 é a maneira de Israel entender a história do homem - conse

quentemente sua própria história -, a partir da iniciativa de Deus e o capítulo 

3 é essa mesma história entendida a partir da resposta do homem. 

A INICIATIVA DE DEUS NO CAP. 2 

A ação coordenadora de Deus transforma o Caos em Universo ( Gn. 2, 4-6). 

Mas a História do Universo não se faz sem a presença do Homem. Ressalta-se, 

desde o início, a sigularidade do ser humano que, embora fazendo parte da terra, 

"formado de barro da terra", diferencia-se, quanto ao modo de vida, da vida de 

todos os seres terrenos: recebe "um sopro de vida" inspirado por Deus em suas 

narinas. Gn. 2, 7 é um versículo denso de compreensão teológica e antropológica 

da comunidade de Israel. 



Situado o homem na sua orígem primordial, uma tarefa ser-lhe-á assinalada 

condizente à sua condição excepcional no mundo: ele será o responsável pelo 

progresso desse mundo paradisíaco, originado de Deus, e, ao mesmo tempo, o vigia 

desse mundo para que não ocorram os abusos das explorações: "O Senhor Deus 

tomou o homem e o colocou no jardim do Eden (o mundo de Deus) para o cultivar 

e guardar" ( Gn. 2, 15). Mas essa missão só será cumprida se o pacto de união 

permanecer: "Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim; mas não comas 

do fruto da ciência do Bem e do Mal" (Gn. 2, 16-17). Se o homem recusa a Deus 

como norma última do Bem e do Mal os laços de união estarão rompidos. 

Notável o que se segue. A dimensão bi-sexual do ser humano compõe-lhe a 

estrutura básica: "não é bom que o homem esteja só" Gn. 2, 18. Isso não condiz 

bem à sua orígem radicalmente terrena. E diante dessa constatação o Senhor 
cria a mulher para ser auxiliar e companheira do homem. A missão histórica da 
mulher está definida nos horizontes de compreensão do escritor sagrado. Ela vem 
depois do homem. Admira-se contudo, dentro de um contexto oriental, o grau 
de compreensão acançado por Israel: a mulher está em plano de igualdade com 
o homem quanto à natureza, pois que foi criada segundo o modelo do homem
e quanto à sua missão específica ela é companheira e auxiliar, jamais escrava. E,
rematando, essas reflexões profundas, temos o último versículo a constatar toda
a naturalidade e bondade do ser humano na sua dimensão bi-sexual: "estavam nus
e não se envergonhavam" (Gn. 2, 25).

A QUEDA DO HOMEM - Gn. 3. 

Em Gn. 2, 17, o homem podia comer de todos os frutos, exceção feita ao fruto 
da árvore do Bem e do Mal. O versículo expressa a maneira de entender a comu
nhão com Deus como norma fundamental da vida humana. E é a quebra dessa 
norma que nos descreve o capítulo 3 do Gênesis. 

Fala-se primeiro da serpente, animal insinuoso que se insinua na vida da mu
lher para que ela quebre a união com Deus. Depois é o homem que é arrastado 
pela influência da mulher (Gn. 3, 1-6). O homem de todas as épocas é levado ao 
mal por uma decisão pessoal. Mas em suas decisões ele é sempre influenciado 
por um agente externo. Nem a serpente é má, nem a mulher é má. Simbolizam, 
na compreensão desse capítulo, as influências nefastas ocorridas na história humana. 

Fundamentalmente, a queda aqui descrita é um desligar-se com Deus Pai e 

com sua Palavra orientadora. Se a União com Deus e com sua Palavra foi a base 

da felicidade ocorrida no capítulo 2, quando Deus era amigo do homem, com ele 

conversava e dialogava, a terra lhe dava bons frutos, o homem a cultivava e guar- · 

dava, a mulher era amiga e companheira, agora a desunião com Deus Pai e sua 

Palavra no capítulo 3 apresenta esse homem desarvorado e desestruturado. De 

Deus ele se esconde porque nada mais tem para apresentar. Ele que desejava 

se proclamar Deus "percebe que está nú". Ele que era amigo de Deus, de Deus 

ele foge. A terra que lhe dava bons frutos, agora lhe é hostil "produzirá espi

nhos e abrolhos" e será regada com o "suor de seu rosto". A mulher, amiga e 

companheira, será agora repelida pelo homem, mas sempre impelida para ele. 

Dores e tristezas, desde o nascimento do homem, comporão o cenário de sua 

existência. Finalmente, o homem será expulso do Paraíso. 

Eis o pecado radical: separar a vida de Deus e Deus da vida. O homem que 

deseja dar fruto por sí mesmo, como se fosse possível um galho, decepado da 

árvore, dar frutos. 

Entupido o canal da vida, por onde jorra a água cristalina da Graça, a enxur

rada da poluição invade a terra. O homem devia cultivar e guardar a terra párá 

que a terra progredisse e todos participassem desse progresso. E o que ocorre 

na verdade? Caim desconhece seu irmão: "sou eu por ventura guarda de meu 

irmão"? (Gn. 4, 9). A norma suprema são os interesses ditados pelo egoísmo e 

em nome dessa norma se odeia, se mata, se vinga (Gn. 4, 8). 

A enxurrada da poluição se faz presente na prostituição da própria religião 

quando os filhos se casam com as filhas dos homens (Gn. 6, 2). Maneira simples 

e profunda de compreender a exploração e esmagamento do homem em nome das 

derivaçõs div-inas. A poluição nesse sentido foi tã(} grande que Deus teve náusea 

do mundo e se arrependeu de ter criado a humanidade (Gn. 6, 6). 

O homem sem_ Deus e sem sua Palavra faz de sí mesmo o símbolo da grandeza, 

do poder e do progresso. Ele constrói a torre de Babel (Gn. 11). Essas torres 

vivem nos arranha-céus, com seus apartamentos luxuosos, nos imóveis carríssimos 



fora de alcance aquisitivo dos povos. Só uns poucos aí moram e eles indicam a 

grandeza, o poder e o progresso das comunidades. . . Essas torres vivem nos Esta

dos riquíssimos de populações paupérrimas que, na miséria de seu povo, estabelece 

sua riqueza e seu poderio . . . As torres de Babel estão vivas, - e como estão! -

nas grandes e poderosas nações que exploram sem piedade a carência de recursos 

d:>s povos menos afortunados. 

A queda do homem narrada em Gn. 3., o homem que se desliga de Deus 

Pai e de sua Palavra é a queda em sua essência, raiz e explicação de todos os 

pecados. O homem sem Deus será um homem sem irmãos. E sem Deus e sem 

irmãos o homem edificará deuses e irmãos do tamanho de seus interesses. E o 

resultado trágico é que não se entende mais e nem dá para se entender. Como 

entender progresso para um povo quando a sua maioria passa fome, não tem 

o que Yestir, não tem remédio e não tem estudos? Como entender o progresso

se esse progresso acarreta no desalojamento do pobre de suas pobres terras? Por

que o progresso não o assume? Não lhe dá meios e recursos de desenvolvimento

ali mesmo onde nasceu? Por que deve ele partir para outras terras e começar

tudo de novo, sem nenhuma perspectiva?

São essas as reflexões que sugerem as linhas da bíblia no seu capítulo 3 do 

Gênesis, se confrontada com o capítulo 2 do mesmo livro. A queda, descrita, con

forme a compreensão religiosa de uma época, não deixa de ser a história contur

bada de todos os seres humanos livres, de todos os tempos e de todos os lugares, 

que descartam a Deus de seus caminhos. E isso porque Deus é amor. E sem 

amor como entender o ser humano? 

Victorino Nunes Duarte 

Departamento de Ciência das Religiões 

Universidade Federal de Fuiz de Fora 

S. PAULO: UMA CIDADE
DOENTE

POVOS INDtGENAS DIRIGEM MENSAGEM AOS BIS
POS EM PUEBLA 

Melhor atendimento hospita
lar e médico para. a. periferia. 
da. capital paulista. é o grande 
objetivo de uma. campanha. 
recém-lança.da. pela. Arquidio
cese de São Paulo. Assim se 
expressou o cardeal Dom Paulo 
Evaristo Ams: "Olhando bem, 
R cidade toda. e a. sociedade 
vivem em esta.do de depressão 
e- doença. crônica.". Por Isso 
a Igreja. a. tua.rã por melo de
&uo.s pa.róqulo.s, num trabalho 
para.leio visando à. conselentl
za.ção da população no sentido 
de se preservar a sa. úde. 

índios da Guatemala, representando seis grupos, 
depois de uma série de reuniões elaboraram uma men
sagem aos bispos latino-americanos que se reunirão em 
Puebla . No documento criticam, a princípio, a ação da 
Igreja através dos tempos, que "introduz uma nova reli
gião, porém aniquila valores positivos dos povos indí
genas". Afirmam também que "até agora o índio tem 
sido obrigado a renunciar aos seus próprios valores cul
turais e não a Igreja". Reconhecem, porém, que, "pelo 
menos um setor da Igreja está ao lado do povo oprimido 
em diversos aspectos da vida", o que inclusive tem 
custado a estes verdadeiros cristãos sofrerem ameaças, 
sequestros, torturas, desaparecimento, morte, expulsão do 

PESCADORES 
DENUNCIAM POLUIÇÃO 
CAUSADA POR FÁBRICA 

Os mora.dores do Sitio Bar
reira. Grande, município de 
ena.porá, PB, estão enfrentando 
sérias dificuldades devido à. 
poluição das águas do rio 
Gola.na.. Por Isso enviaram 
carta a.o Presidente da Repú
blica. den uncla.ndo o fato e 
pedindo providências sobre o 
a.ssunto. Segundo eles, a mor
tandade dos peixes só pode ser 
a.trlbtúda. aos resíduos lançados 
pela Fábrica Pensa, pois as 
usinas de açúcar dos arredores 
estavam paradas. Tal fato está 
prejudicando seriamente os 
pescadores, aumentando a crise 
econômica. na área. 

pais, quando estrangeiros. 
O documento prossegue ana

lisando detalha.da.mente os ma.Is 
variados aspectos das relações 
cn tre os indígenas e os bran
cos, denunciando a situação 
econômica. daquelas popula
ções, o problema da posse da 
terra (quando recordam o mas
sacre da comunidade de Pan
zós), a. questão polltlca. (os 
índios não participam do pla
nejamento e da direção do 
�overno, a.pesar de numerica
mente representarem a maioria 
de. população), que mostra o 
comprometimento do Este.do 
cem os latifundiários, indus
trie.Is, companhias transnacio
nais. Há também o problema. 
da discriminação em todos os 
níveis: "pelo Idioma., o traje, 
a. cor, a rellglão, ccstumes e 
tradições, modo de pensar e 

MISSIONÁRIOS NA BOLíVIA DENUNCIAM MANOBRA 
NORTE-AMERICANA 

Os missionários norte-americanos na Bolívia acabam 
de fazer veemente apelo "ao Presidente Carter, ao Con
gresso e ao povo dos Estados Unidos" no sentido de que 
seja sustado o lançamento no mercado mundial, pelo 
Governo deste país, de 415. 000 toneladas de estanho. Os 
signatários, entre eles os bispos de La Paz, Mons. Ber
nardo Schierhoff, e de Santa Cruz, Mons. Carlos Brown, 
e o Vigário Apostólico de Pando, Mons. Thomas McBride, 
assinalam que tal medida constitui verdadeira agressão 
à debilitada economia boliviana, que tem no estanho 
sua maior fonte de entrada de divisas . Segundo os mis- -
sionários, os mineiros bolivianos "sofrem fome e opres
são" e, se continuarem a não receber salários justos, 
certamente farão reivindicações, provocando, de parte do 
governo local, medidas repressivas, pois os operários 
são tachados de agitadores. No entanto, sublinham, tais 
protestos serão causados, ainda que indiretamente, pela 
política econômica do governo norte-americano. 
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ver a. vida"; na. educação ob
servam que ela parte dos 
interesses das classes domi
nantes; quanto à. saúde, de
nunciam sobretudo o programa. 
de controle da. natallcia.de, a. 
que denominam "o ,plano 
mais horrendo de repressão 
e dominação, um verdadeiro 
etnocídlo". Ao final, entre 
perguntas, proposições e a.fir
mações, expõem sua. certeza. de 
que o Crlst!a.nlsmo não pode 
ser neutro ("ou se está. com o 
que sofre todo tlyio de dlfl
culda.d es, Isto é, o pobre, ou 
se está. ao lado do que re
prime e explora") e de que 
"a. Juta. dos povos indígenas 
oprimidos e explorados por 
vários séculos está em marcha. 
e continuará. com ou sem a 
Igreja hierárquica.". E con
cluem: "Do que não duvida.
mos é que Deus nos está 
acompanhando em nossa luta 
justa. por uma. libertação inte
gral". 

PROTESTANTES sutcos 

CONDENAM TORTURA 
Em junho passa.do, na loca.

lida.de de Slon, Suíça, reali
zou-se a Assembléia. da Fe
deração das Igrejas Protestan
tes daquele pais. Os principais 
pontos da agenda do encontro 
foram a. proteção dos presos 
politlcos e comuns, e a luta. 
contra. a tortura. A assembléia. 
comprometeu-se a "a.polar to
dos os esforços que se façam 
para. conseguir um tratamento 
que respeite a dignidade hu
mana. dos presos e, particular
mente, a supressão e a conde
r.a.ção da. tortura." . 
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CRIADA A FEDERAÇÃO NACIONAL DE IGREJAS 
PRESBITERIANAS 

Realizou-se em Atibaia, SP, o II Encontro Presbi
teriano, promovido por pastores e mais de 50 comuni
dades do Rio, S. Paulo, Minas, E. Santo, Bahia e Per
nambuco, postos à margem da vida eclesiástica da Igreja 
Presbiteriana do Brasil. Foi criada oficialmente a Federa
ção Nacional de Igrejas Presbiterianas, que arrolará 
as comunidades locais dissidentes, dando-lhes autonomia. 
Não se trata propriamente de um cisma, pois o grupo se 
declara fiel aos princípios doutrinários e teológicos da 
Igreja Presbiteriana, discordando apenas da sua direção 
que "transformou-se num verdadeiro Partido, com nor
mas de atuação próprias do meio secular, a fim de perpe
tuar o domínio de um grupo apenas . Com o Instituto 
Mackenzie manipulado pela cúpula, a cobiça, a corrupção 
e a política tornaram-se desenfreadas, oprimindo e mar
ginalizando ministros, igrejas e concílios que se opunham 
a essa direção". (JB - 13. 09. 78) 

MACKENZIB DOMINAGOVERNO PRESBITERIANO 

Em seu último Supremo Con
cil!o, que se reune a cada 4 
nnos, a Igreja Presbiteriana do 
Brasil reconduziu praticamente, 
por grande maioria, sua Mesa 
diretora. O antigo presidente, 
Boanerges Ribeiro, que é tam
bém presidente do Instituto 
Mackenzie, passou a ser o 
vlce-presidente; o Chaceler da 
Universidade Mackenzie, Paulo 
Breda Filho, um leigo, foi 

MAIS PRESOS POLiTI
COS EM SÃO PAULO 

eleito o seu presidente. Foi 
reeleito também o secretário 
executivo. Nenhum novo posi
cionamento doutrinário, estru
tural ou social foi estabelecido 
pela Igreja, que vem há tem
pos trilhando o caminho do 
fundamentalismo bíblico. 

Contrariando a real!dade do 
processo eleitoral, o novo presi
dente afirmou "não ter com
promissos com aqueles que o 
elegeram porque o seu com
promisso é com a Constituição 
da Igreja e com Jesus Cristo ... " 
O Conselho de Curadores do 
Makenzle é composto por Paulo 
Breda, Boanerges Ribeiro, Fua
de Miguel, José A. Costa (to
dos da Mesa do Supremo Con
cllio) mais Guaracy (irmão de 
Boanerges), Renato Guimarães 
e Oadi Salum. 

AMADO, MAS 

EXCLUíDO ... 

O pastor presbiteriano Jo
nas Neves Rezende, da Igreja 
Presbiteriana de Ipanema, foi 
forçado pelo Presbitério do Rio 

de Janeiro, a demitir-se desse 
concilio, com sua comunidade, 
em conseqüencia de suas idéias 
veiculadas no livro "Deus 
Fora do Espelho". O pastor 
estava sob denúncia de here
sia. O presidente do Presbitério 
disse: "estamos hoje nos des
pedindo constrangidos pelas 
circunstâncias. Estais agindo 
de acordo com vossas consci
ências, obedecendo o penaa
mento que tendes por próprio 
e certo. Nós estamos agindo 
pastoralmente, baseados no 
amor cristão, conscientes de, 
em todos os momentos, termos 
agido com mansidã.o . . . " Jonas 
Rezende afirmou mais tarde: 
Eu saio dessa reunião com 
uma. pergunta na cabeça. Nos 
desyedimos com abraços, de
monstrações de amizade, dando 
a impressão de que está tudo 
bem. Mas então, por que fo
mos pressionados a sair? Por 
que não pudemos continuar 
unidos sem sermos uniformi
mizados, por que não pudemos 
permanecer juntos mesmo di
vergindo? Por isso tudo, esta 
não me parece uma. despedida 
honesta. Eu prefiriria que ela 
tivesse sido menos hipócrita 
(O Globo 13.7 .78) 

Foram presas em São Paulo, 
no dia 22 de agosto, 22 pessoas, 
acusadas de pertencer a movi
mentos subversivos. A policia 
comunicou a prisão mas não 
esclareceu sobre as investiga
ções que resultaram na prisão 
dos acusados. Em Assembléia, 
os estudantes da PUC e da 
USP e representantes do Co
mité Brasileiro pela Anistia 
decidiram real!zar um ato 
públ!co no dia 25, no largo de 
São Francisco. Impedidos pela 
Policia M!l!tar, que ocupou 
todo o largo, os estudantes 
real!zaram cinco passeatas-re
lâmpago pela cidade e que fo
ram dissolvidas pela policia. 
Dos 22 detidos, 18 continuam 
presos e estão fazendo uma 
greve de fome em protesto pela 
incomunicab!l!dade a que es
tão submetidos e para que 
possam falar com �eus advo
gados. (JB - ESP - 25/28.8.78) 

PASTOR LUTERANO SE CANDIDATA E DEFENDE A 
REFORMA AGRÁRIA 
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Indicado por dois municípios paranaenses como can
didato a deputado estadual, o pastor luterano Gernote 
Kirinus concedeu entrevista ao jornal oficial de sua 
Igreja, focalizando principalmente o problema da terra. 
Como se sabe, até bem pouco tempo ele serviu como 
secretário à Comissão Pastoral da Terra no Paraná, que 
atua ecumenicamente (católicos e luteranos). Na entre
vista ele relata como surgiu o trabalho da Comissão e 
destaca seus propósitos, especialmente a batalha pela 
Reforma Agrária. Para ele, "sem reforma agrária, a 
colonização é apenas algo para aplacar, para amenizar 
o sofrimento do campo".
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ATO DE REPÚDIO A 
TERRORISMO DE DIREI
TA CONTRA JORNAL 

IGREJA REAFIRMARÁ SEU COMPROMISSO EM PUEBLA 

Realiziu-se na Câmara dos 
Vereadores de Belo Horizonte, 
ato público repudiando a ação 
terrorista de direita contra a 
sucursal mineira do jornal "Em 
Tempo", que já sofreu 3 aten
tados: 2 em Belo Horizonte e 1 
na sucursal de Curltiba. A 
manifestaçã.o contou com a 
presença de 300 pessoas e 
representantes de várias enti
dades. O padre Roberto Au
gusto da Arquidiocese de 
Belo Horizonte leu uma no
ta assinada por 2 sacerdotes, 
que dizia: "Sabemos dos casos 
contra D. Hipóllto, D. Thomás 
Balduino, D. Pedro Casaldá
liga e D. Helder Câmara. O 
ódio e a intolerância são cegos 
e sem ln tellgência. A covar
dia os coloca no anonimato 
de siglas. Estamos com vocês, 
que têm coragem e intellgência 
para se organizar. A cada a to 
desses, o povo responde unido". 
(JB - 25.8.78) 

e A julgar pelas afirmações procedentes de Bogotá 
Colômbia, o texto final do documento que será submetid� 
à aprovação da III Conferência Geral do CELAM em 
outubro próximo, redigido com base nos estudos e su
gestões das diversas conferências episcopais do conti
nente, manterá os seguintes pontos básicos: 1) reafir
mação do compromisso da Igreja com os pobres; 2) 
condenação da corrida armamentista e dos excessivos 
gastos militares, especialmente tendo em vista a miséria 
em que vive a maioria da população latino-americana; 
3) rejeição ao militarismo como forma de governo; 4)
destaque da democracia representativa como o regime

SOFRIMENTO NO LíBANO 
Atendendo a urgente apelo 

do Conselho das Igrejas do 
Oriente Médio, preocupando-se 
com os continuas sofrimentos 
a que está submetida a popu
lação civil do Libanb, o Con
selho Mundial de Igrejas acaba 
de enviar telegrama ao Secre
tário-Geral da ONU, Kurt 
Waldheim, no qual solicita 
que a referida autoridade use 
toda a sua influência visando 
a conseguir um cessar-fogo 
durável naquela região tão 
conturbada. 

mais aceitável.
e Mons. P. Bigo, conselheiro 
do CEIAM para assuntos so
ciais, afirmou em Lima que, 
sem dúvida alguma, a próxima 
Conferência de Puebla vai de-
nunciar com firmeza a pobreza 
crescente na América Latina. 
Ressaltou ainda que essa pau
perização coincide com o crea
cimen to econômico da região 
nos últimos dez anos, contra
diçã.o esta que se explica pela 
má distribulçã.o das riquezas, 
pela politica fiscal e de plane
jamento. 

e Em Puebla haverá avanço 
Esta é a firme convicção do 
Arcebispo Francisco de Bor
ja Valenzuela, presidente da 
Conferência Episcopal Chilena. 
Segundo o referido prelado, a 
III Conferência Geral do Epis
copado Latino-americano não 
vai ser uma repetição pura e 
simples de Medellln. Em Pue
bla a Igreja Católica avançará 
muito mais em termos de 
posicionamento frente às rea
lidades sociais da América 

• Latina. 

TEóLOGOS NORTE-AMERICANOS APóIAM IGREJA 
LATINOAMERICANA 

O CELAM caba de receber notas de solidariedade, 
procedentes dos Estados Unidos. São teólogos, desta
cando as influências que se fizeram sentir sobre suas 
próprias Igrejas a partir do exemplo dado em Medellín. 
"Os documentos referentes às perseguições sofridas pela 
Igreja na América Latina a partir de sua nova posição, 
valorizam a nova leitura do Evangelho partindo da opção 
pelos pobres e oprimidos e ressaltam o papel educativo 
da atuação latino-americana nos trabalhos de base e 
pastoral para as Igrejas dos Estados Unidos". A ação 
profética da Igreja latino-americana levou à descoberta 
de "novas relações entre ministério cristão e atuação 
política". Que em Puebla se mantenham e confirmem 
os rumos . de Medellín é a esperança desses cristãos
norte-americanos. 
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CARDEAL CHILENO HO
MENAGEADO POR DEFE
SA DOS DIREITOS HU
MANOS 

A Universidade de Yale, 
E. U. A. , concedeu ao Arce
bispo de Santiago, Cardeal 
Raúl Silva Henriquez, o título 
de Doutor "Honoris Causa" por 
sua ação em defesa dos direitos 
humanos. Na saudação, feita 
perante mais de dez mil pes
soas, o presidente da Univer
sidade, Hanna Holborn Gray, 
recordou as posições do home
nageado em defesa da reforma 
agrária e pela distribuição das 
propriedades da Igre.Ja aos 
camponeses. Além disso, des
tacou também a preciosa ajuda 
a prisioneiros e exilados po!í
tlcos, levada a cabo pelo Vica
riato da Solldariedade, liderado 
pelo Cardeal. Assim se expres
sou o Sr. Gray: "Numa época 
de trágica divisão de seu pais, 
o Vicariato da Solidariedade 
slmbol!za e sustém a preocupa
ção pelos direitos humanos 
fundamentais, livre de toda 
barreira política". 

REVISTA PARAENSE 
"RESISTÊNCIA" APRE
ENDIDA 

A Policia Federal apreendeu 
a 5.ª edição da revista mensal 
"Resistência", da Sociedade 
Paraense de Defesa dos Direitos 
Humanos, que continha repor
tagem de 10 páginas denunci
ando tortura a presos políticos 
e transcrevia texto do jornal 
Movimento sobre guerllhas na 
Amazônia. A ordem partiu do 
Ministro da Justiça e a policia 
prendeu o gerente da Gráfica 
que imprime o jornal. (JB -
26. 8 .78) 
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MORRE O ARCEBISPO ORTODOXO NIKODIM POLtCIA CONTRA PAS
SEATA-PROCISSÃO Ao início de uma audiência especial que o novo 

Pontífice, Papa João Paulo I programara para todas as 
Igrejas separadas de Roma , o Arcepispo de Novgorod 
e Leningrado, o Metropolita Nikodim, considerado o se
gundo homem da alta hierarquia da Igreja Ortodoxa de 
todas as Rússias, sofreu um enfarte e veio a falecer. 
Nikodim só teve tempo de cumprimentar e reverenciar o 
novo papa. A morte precoce - aos 49 anos incompletos, 
pôs fim a uma vida e a uma carreira igualmente marcada 
pela precocidade. Recorda-se hoje que o diálogo teoló
gico, aberto em 1967 e ainda em curso, entre as Igrejas 
de Moscou e Roma, deve-se a uma sua iniciativa. 

A Policia M111tar do Mara

nhão dispersou um grupo de 

cerca de 100 estudantes que 
tentavam realizar uma "Ca
minhada. pelo Peregrino da 
Paz", saindo do campus Un1-
versi tá.rio e se dirigindo até 
a Catedral Metropolitana de 
São Luls. Durante a cami

nhada seriam entoados cânti

cos populares e religiosos e 
mostradas faixas em homena

gem ao falecido papa Paulo VI, 

o "Peregrino da Paz". Vendo-se 
Impedidos em seu Intento, os 
universitários sentaram-se e 

começaram a cantar. A Infor
mação extra-oficial dada por 
um coronel da Policia, quanto 
à. repressão à. caminhada, foi 
a de que todas as passeatas 
estão proibidas, mas não soube 
responder quando um repórter 
perguntou por que as preci
sões religiosas não são proi
bidas também, categoria em 
que se enquadraria a "cami
nhada". O Bispo D. João Mota, 
titular da arquidiocese lançou 
um protesto à. repressão. (FSP 
- 28.8.78). 

LAVRADORES AMEAÇA
DOS: PEDEM-SE GARAN
TIAS 

Sob o patrocínio da Federa
ção dos Trabalradores na Agri
cultura do Paraná. (- FETAP -) 

tendo em vista discutir e ana
llsar o Direito Agrário, teve 

lugar em Curitiba, PR, de 7 
a 9 de julho p.p., o VI En
contro dos Advogados que 

1crestam assistência jurídica 

aos sindica tos dt, trabalhadores 
rurais daquele Estado. Após 
denunciarem a calamitosa si
tuação imperante no Interior 
paranaense, em que a lei do 
gatllho e o jagunclsmo preva
lecem, ameaçando e pondo em 
perigo a segurança da sociedade 
e dos lavradores, os partici
pantes do Encontro "acaba
ram por pedir justiça aos ho
mens do campo e proteção e 
garantias para o livre exercí
cio profissional". Como em 
II!Ultas regiões, a causa prin
cipal desse estado de coisas 
é a questão da posse da terra. 

CONSELHO LATINO-A
MERICANO DE IGREJAS 

Está. marcada para os dias 19 
a. 26 de setembro, em Oaxte
pec, México, um encontro de 
Igrejas Cristãs da América 
Latina, para se constltuirem 
num Conselho Ecumênico. Vá.
rios passos já. foram dados 
pela Comissão Organizadora 
que nomeou quatro grupos 
ele estudos. Os relatórios des
ses grupos serão apresentados 
num mlnl-plená.rlo que elabo

rará o eelatório final para a 
Assembléia das Igrejas. O Di
retor do CEI está sendo con
vidado para assessorar a reu

nião preparatória. 
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MILAGRE BRASILEIRO 
E COLONIZAÇÃO 

Um estudo do presidente da 
Associação Brasllelra de Re
forma. Agrária. sobre a desna
clonal!zação do território na
cional revela que a ocupação 
de terras por estrangeiros che
gou a 36% no Amapá., mais de 
10% na Bahia, 3.5% em Goiás 
e em Minas Gerais, apenas 
uma empresa estrangeira ocupa 
ce:ca de 5% do estado. Ao 
criticar a desnacionalização do 
território brasileiro como "um 
dos preços mais caros pagos 
pelo chamado mllagre brasi
leiro", o agrónomo denuncia 
que, em termos nacionais, a 
ocupação de terras brasllelras 

por empresas estrangeiras cres
ceu 53,4% em quatro anos. O 
estudo denuncia a "Insistência 
com que os órgãos responsá
veis pela politlca fundiária 
brasileira têm recorrido à. colo

nização como substitutivo da 
reforma. agrária". (JB 
27.8.78) 

ÁRABES TORTURADOS 
NAS PRISÕES ISRAE
LENSES 

Constantemente são tortura
dos e sujeitos a violências os 
detidos árabes nas prisões 
Israelenses. Tal é a denúncia 
formulada por Dom Nemeh 

Samaan. bispo da comunidade 
latina da Jordânia. 

BISPOS METODISTAS PREOCUPADOS COM A SITUA
ÇÃO DO POVO 

Na abertura do XII Concílio Geral da Igreja Meto
dista, realizado em julho passado em Piracicaba, SP, 
os bispos metodistas se pronunciaram sobre a situação 
do povo brasileiro, neste momento em que "toda a 
consciência nacional, manifestada através dos mais va
riados grupos, desde os setores operários até os setores 
mais representativos da intelectualidade brasileira, re
clamam a necessidade urgente de modificações profundas 
na estrutura sócio-política e econômica da Nação". Res
saltaram a necessidade de "plena participação do povo 
nas decisões", destacando ainda que "o país todo reclama 
a urgência do estabelecimento pleno do estado demo
crático". 

SET. 78 - CEI 

CATÓLICOS, PROTES

TANTES E JUDEUS ES

TUDAM JUNTOS O "PAI 

NOSSO" 

MARGINALIDADE DUPLICOU COMO RESULTADO DA 
ALTA DO CUSTO DE VIDA 

O Movimento de Fraterni

dade das Igrejas Cristãs vem 
promovendo encontros de mi
nistros católicos, batistas, pres

biterianos, luteranos, metodis

tas, anglicanos com freiras e 

leigos. Em agosto tal movi
mento reuniu entre esses, 

ainda judeus para refletirem 
sobre o "Pai Nosso": Disserta-

O secretário-geral da CNBB, D. Ivo Lorscheiter, 
denunciou, "a crescente marginalização da população", 
salientando que só no Rio Grande do Sul o número de 
marginalizados duplicou nos últimos três anos, como 
resultado da "alta do custo de vida e das habitações e 
do êxodo rural que levam ao crescimento das favelas no 
perímetro urbano" . A denúncia foi feita em Santa Maria, 
no encontro bimensal de dioceses da Região Central do 
Estado, que teve como tema "A Marginalização Urbana 
e Suas Causas". Participaram os bispos de Uruguaiana, 
de Cruz Alta, de Santo Ângelo, e D. Ivo, bispo de Santa 

ram respectivamente sobre a 
"Oração ecumênica e llberta
dora; sacerdotal de petição e 
louvor; e bíblica" um católico 
(Mons. Heládlo Lalrlnl), um 
protestante (Nicolau Salum) e 
um judeu (Walter Rerfeld). 
Os encontros acontecem em 
São Paulo. 

CIMI DENUNCIA: FUNAI 

ARRENDA TERRAS IN-

DíGENAS 

O Ministério do Interior, 
através da FUNAI, acaba de 
reval!dar os contratos de 111 
arrendatários que ocupam 360 
mil dos 380 mll hectares da 
reserva Indígena de Serra da 
Eodoquena, MT, que abriga 
€92 índios Kadweu. Esta é a 
denúncia do CIMI, feita por 
seu secretário-geral, Pe. Egl
dlo Schwande, que afirma, 

ainda, não serem verdadeiras 
as alegações das autoridades de 
que o resultado financeiro do 

arrendamento reverte para os 
lndlos. Ao contrário, vê-se 
"que é públlco e notório o 
estado de miséria dos lndlos". 

Maria. (JB - 6.9.78). 

PROFESSOR DE DIREI
TO PENAL DENUNCIA 
ASSIST:tNCIA A MENOR 
íNDIO E CIVILIZADO 

O convênio assinado entre a 
Funabcm - Fundação Nacio
nal de Bem Estar do Menor 
- e a Funal, de CrS 1 milhão 
70 mil, para dar proteção ao 
menor índio, foi denunciado 
como escandaloso pelo crlml
nnllsta Vlrg!l!o Donnlci, que 
alega não poder a Funabem 
re5olver o poblema de 22 mi
lhões de menores carentes e, 
então, 11como val resolver o dt 
2 mll 200 menores índios de 
16 tribos do Parque do Xlngu"? 
O crimlnal!sta afirma que cri

anças e adolescentes no Bra
sil levam uma vida estável na 
miséria, entrando mais cedo 
para o caminho do crime e 
que, uma vez apanhados pela 
policia e entregues à. Puna.bem, 
"saem de lá piores do que en
traram". Professor de Direito 
Penal, Donnlcl diz que "se a 
Funabem não tem meios de 
realizar um trabalho altamente 
delicado com o menor civili
zado, como o vai realizar com 
o pequeno índio?" (JB 
28.8.78) 

RELIGIOSOS PROCLAMAM: NÃO PODEMOS 
NOS CALAR 

A União dos Superiores Gerais acaba de divulgar 
em Roma um comunicado afirmando a disposição dos 
400.000 religiosos de todo o mundo a se engajarem no 
processo de desenvolvimento integral dos povos. Reco
nhecendo que crescimento espiritual e desenvolvimento 
humanos são aspectos inseparáveis, acham-se os religio
sos no dever de "desempenhar uma função profética e 
crítica". E concluem: "Onde tantos de nossos irmãos 
sofrem a injustiça e a opressão evidentes, não podemos 
nos calar. Buscamos uma resposta que seja fiel aos 
princípios do Evangelho e inspirada pela caridade 
cristã". 

SET. 78 - CEI 

GRANDES PROPRIETÁ
RIOS CONTRA PEQUE
NOS LAVRADORES EM 
BRITÃNIA, GOIÁS 

Em mensagem distribuída à 
Imprensa e dirigida à.s Igrejas 
do Estado, o bispo diocesano 
de Goiás, D. Thomás Baldulno 
denunciou a situação de de
zenas de familias de lavradores 
da cidade de Brltãn!a, divisa 
de Goiás com Mato Grosso, 
o.ue estão sendo obrigadas a 
abandonar suas terras devido 
a pressões e Invasão de gran
des proprietários de terras que 
estão tomando toda a região 
antes cultivada pelos lavrado
res. O bispo afirma ainda que 
a situação de Brltãnla se es
palha pelo Brasil, "desfigurado 
segundo a Imagem e seme
lhança de voraz capitalismo 
rural que, além de tudo, dis

põe de Incentivo do Governo e 
do ostensivo apolo da Policia", 
e termina sua mensagem pe
dindo ao povo que se solida
rize c0'11l a 1 uta dos lavradores 

que reivindicam suas terras. 
(FSP - 16.8. 78) 

BISPO DENUNCIA MI
SÉRIA E ANUNCIA AÇÃO 

"Dlan te desta crise não flca-
remos apenas rezando. Nosso 
trabalho será. como pede o pro
feta Isaías" (v. Is. 58.6-7). 
Com estas palavras o bispo 
d" Techuantepec, México, Dom 
Arturo Lona Reyes e seu Con
selllo de Presblteros divulgou 

mensagem ao povo, denunci
ando a péssima situação da 
maior parte do povo, cercado 
de miséria, desnutrição, de

s,·mprego, corrupção política, 
problemas de migração e re
pressões. A Igreja participa, 

pois, do processo de llbertação 

do povo. 
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A Celebração da llida 

J. C. Maraschin

PODEMOS celebrar a vida ou, pelo contrário, destruí-la. 

Que é celebração? 

1978 
142 

Significa, em primeiro lugar, uma reunião de pessoas. Não qualquer reunião, 
mas, um encontro. As pessoas que se encontram, reconhecem-se participantes de 
uma comunidade e têm assunto. Reúnem-se porque gostam de estar juntas. Perce
bem que a vida humana é uma relação. Ningúem celebra, seja o que for, sozinho. 
A essência da celebração é o encontro. 

Em seguida, qualquer celebração é um ato de alegria. É um ato de alegria num 
mundo triste e ameaçador. I)e que maneira é possível celebrar a vida quando há 
tanta gente sem abrigo, agasalho, comida e bebida? A celebração é um ato de 
alegria quando está voltada para o futuro e, portanto, alicerçada na esperança. 

A verdadeira celebração da vida é, também um ato de rejeição dos poderes 
que nos oprimem e afligem. É, pois um exercício de libertação. Celebramos a 
vitória das forças do bem, da justiça e do amor, contra os poderes do mal, da 
injustiça e do egoísmo. A verdadeira celebração é um ato de consciência social 
e política. 

Os cristãos, entre muitos outros grupos humanos, são os seguidores de Jesus 
de Nazaré. Decidiram segui-lo porque viram no humilde operário uma esperança 
para o mundo em que vivemos. Resolveram celebrar a vida em sua companhia. 
Resolveram celebrá-la com Ele, porque nele perceberam o valor do encontro hu
mano, da alegria, da festa e da esperança de um encontro melhor. 

Os que os seguem não ignoram que vivemos num mundo de alienações, de 
lutas pelo poder, de predomínio da força sobre o bom senso, do individual sobre 
o social. Com essa consciência buscam uma nova ordem. E a celebram desde
agora, pela fé.

Ao se alegrarem e participarem na festa, no canto, na dança, na música ins
trumental, na fantasia e na satisfação da comunidade, não deixam de se preocupar 
com os que não podem hoje se alegrar nem festejar. Sua participação na festa 
e na alegria é uma proclamação do· poder do amor contra os poderes da destruição. 

Entre celebrar ,a vida e destruí-la, os cristãos preferem, já, a vitória do amor. 
Oferecem, pois, ao mundo o. serviço da celebração da liberdade. Ao proclama
rem a suprema alegria da liberdade, os cristãos convidam todos os homens, seus 
irmãos, a lutar contra o mal para vencê-lo com o bem, isto é, a denunciar as 
injustiças através do próprio ato da celebração da vida. Não será precisamente 
isto o que querem dizer as narrativas bíblicas da ressurreição de Cristo? 
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co,�n� {,N5(10 011 DJVJSÍÍO JNTl'RNACJONAL DO T'RABALHO 
------------------------------------------------

lvoluc;u da lcun�mio: 
_____ r ____________ _ ---------------------

'Pruw o ec11n1�mio cap.i...ta./...L/J.ta che9a/l ao/J e/J.:t.a9.i..o/J a.tua./.., e./..a V-l.

vvu vc;11.i-1< 1 cic/11,1, ,,,,11/uinr/11 /Jemp11.e com mecan.i..,1mo-1 cada ve3 ma-1�0/l a/l/lo

chado de p/loduçÚ.o e exp./..o/laçµo, C/l.i..ando apa/le ./..ho-1 e-1.:t./lu.:t.u/la.i..-1 e ed�olo9� 

cu/.J pana .i..mplemçnf.u/l mur/unça-1 e -1e f_o/l.talece/l como -1l-1tema econ�mlco mo

nu po Li.../J,t.a. 

11 e vo lu çr7o riu ,1.i -1.t ema cap.i...:t.a Li.-1ta pode -1 e;i cla/.J-1.i.f..i..cada em do

••.iA e/.J.ta.r;.i..o/J-

= l/Jtag.i..v Cla/J/.J.i..co,gue en9loóou o pe/llodo do capltal.i..-1mo cvn -

ven.c,�u11 a l, ( /11-1 e do uc umu la çÚ.u p/llm.i..tlva J con-1.i..deAado-1 como pi. lhagem ex:

te.11.na, e de expo/l{oçr7o d(' me/lcadunla/.J; 

� l/.Jta�Lu Monupol.i../.JJ.a, cun/le/Jpunde ao pe/llodo do capltal.i../Jmo 

monopol.i../Jta, (f_a-1e du/J expo/ltaçJe/J de cap.i..tal-dlnhe.i..no e de capital p;io

du.t.i. vo J 

Pa/la <J/J,1imilu/l a vuluç�v de/J/Je e/Jta9.i..o podemo/J toma;i como 

exemplo a h.i..,,Jf.c;//io r/11 !J/lo-1.i l. 

O /J/l(//Ji ./.. v I veu vo/l.1.0/J c.i.clo/.J em -1ua econom.i..a, de/Jde M p1t.i..me.i..

n a-1 .t11.uu1d de puu-ú11u.,J.1l po/l óu9-L ang,a/J, pa/J/Jandu pelo/J g,;iande/J c-1�clo/J 

do ou11.v, da cuno, du ca/.;, da Óo/l1tacha, enf.i..m, todo/J e/J/Ja/J /.a3e-1 me;iean

-te,· n110 .t..i..nham ,Jen t_ i d11 po/l /Ji /J;, ma/J -1.i�m como pruz.te de mecan.i../Jmo/J ma.i..-

011., uma econum.iu .inlP//nociuna./.., cu;1-o cent;io /Je locall3ava na éu/lopa Oc.i..

den..ta.l.. e <tUe 0-1 c,,:Jpecio/i,1.{rz-1 chamam hoj..e de "Cap.1�tal-1�,1mo a9-1t.i.co./..a", 

" O  .i..nte/l cnmó.i..u du p/loduto a9n.i..co./..a e mate/l.i..a,1 p/l.i..ma-1 

ent11.,� 11(1 9i i;<,,,J i..c>.mpe/lrrdo/J e .t/lopi,o.i,1, � a e/J/.Jênc.La da 

/J.i..nç;e.lri U.ivl,1rÍo Jntetz.naclona-l ao Tna.óalho do-1 pnlme� 

//.O/J tempu-1 de,1,1e cap.i...tal.i../Jmo". 
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No cleco1111.c1 11. d11 lPmp() f_oi /Je f.llan,1/.011.mando num come/l.e-Lo mai.-1 va-

11.iado, que inc-<.uiu c,ulu veJ mu-'./J p/l.uduf.u/.J manu/.uJ...u/l.ado,1, cumo J...exf.ei.,1, 

)_110 dP/J/Je /li/1/emu "fi<�;J u 11evu-luçrÍo indu/Jt.11..i...a-l, e cada veJ ma.i.../J m-'�ne11..i...

U/J e ma.t.e11.iu/l-µ11.imu/l enum nece/J/Jall.LO/J pa/l.a U/JO .i...ndu/Jt.11.ia-l, exf.11.aldu 

im;J(!<Í<' 11 i11r/11,1tr1111/i.,;"r;r7,,, Cí/1/;J(/ um empuó11.ee-im<'niu cada veJ ma-'�Oll., po-

1,,1 ,, U.ivi/1r7,, .'/11t, 1 1111,"·1,•11ril ri,, lnuúulhu l!./J{UÚl!.-ll!.c<'U cum Úrt/Je nu ,l11.ucr1 

de ma-l�11.-''.o-p11.ú11r1 pull /J/l/J<ÍU-l/J/J, (iUe duvu-;Je <Í<' f._u11.ma de/Jvan-lajo/Ja dando; 

rHl;J po;;1,1 /J .imp(.111..iu/i,J(ri u c1111rt1<,-r;u de ucw11u.lo/J <LI!. cupLto-l q,ue pu/Jf..e 

p11.oce/J/JO u n11vo (Jivi/lr7() .7nfç,11.nnc.iona.-l do T11.aóa-lho, cujo /J.i.móo-lo, /J/10 

,1,1 111ul-li11uci,,11"i,1. 

Cum u ov1111r,·,, in<Lu,1,l11.-''.a-l, a p11.oduç.(Ío em /Jell.Le e acumu-lo de cap-:;_ 

do exedenlc> riu ;1//"c/11,,17,,; inve,1).111. cnp.it.a.-l pn.11.n que e/Jt.e ge11.e ma.i...011. -l
':!:_ 

c11.11. 11 nec, 1 ,1,1irl11r/., ri,, <'x;1u,1 1/i11., C//n/Jo-l.idall u .impe11Ja./...i_,1mo cap-'�ta-l.i./J.f..r1. 

l<!.v,.1u ,10,1 cu;1I lri/1 1/" 1 ,, 11111 1111v11 ciclo. Oru/1! oo l!.nvé,1 de /.oó11..i.co11. em 

,:H?U/J po.i/JC!d r/,, 11/119, 1 111 ,, ,•11vlí111. pu11.o ou.f..11.u/J ca.n..f..o/J do mun.du, -'�n./J.f..a.-ln -

/Je f__.i_)_.i_o.i,1 r/(1 ,Ju11,1 eI11;J/u1 /J(//J no/J pui/Je/J pe11.i/_�11..i.cu/J, e ne/J/Je/J -1enf..ido 

,, /J11,1/lil ,,//u ,, /J/111/,, ,-/1, 1111, //.l!uniu U/J -lll�/J conrL.i r,:r;e-1 Ó�/J.ico/J uóje.f..-'� -

V f1 (Í (1 n (I /J /.J O ,, X/ J Ili 1 1 f 1, 1 ; 

U/111/ 911,111t/, 1 l'r/ 7 i ,,r/urf,, r/c1 11/U ( c>ll..i O/J-(Jll.lrr/0/J," 

1})17"-rl, 1 -,1/1/111 rilu11ul1111 I<' e bonofa; 

(02/ 
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l-1lu n,,vu /nJ<1 du cupi..t.ali-1mo, ult11.apa-1-1ava a-1 {11.on.tel11.a-1, e 

<?ncn11ovn o mundo c11m11 "'"'ndu um (inicu me11.cado. 

,, X /J l O li li li r/ <1 r 1. 1 (,, I 1 '( , 1. 1 , 11/ ( r� // 1 t1 ,J , 

/M//11(/,J h1111utu ,, 111111ci11,1!1111'11t,, c,,ntn c11m um úoixu nivel de u11.9.a.n-1.3oç(Jo 

do cla-1-1<1 -l11.uú11Jh,1,/,,:1,1, r6u,, u" cufll11.1111.-1�u nu íl 11.úne-1�11.u Mun.du v-1�n.lu1 cruLa' 

V<'J- mn-1/J -1<' 011.y,111i;;u11rl11 " ,,x,yindo 111ellLu11.e-1 -1r1l;11..í�o-1 e cun.d-1�çµe,:1 de 

t 111 /, 11 Ili,,. 

Supe11.nndo " /Jfl(lce,1,1u de -1�ndu,1.f..11.i.ali.3nçrio p11.i.m.L.t.iva com o nvn� 

�-(, d11 ,l<'cn11/09iu fu,:;iu-,11' 11,,c,1 /1/Jf�11io c11.io11. novo,1 me.11.cndo/J con/.Jumi.do11.e/.J, 

p11.i.ncipalmeni..e do p11,,c/ur.;r;u de ma./.J/.JO, p11.odu3i.do/.J em 9-11.an.de e/.Jcaln, pn11.a

9 (1 �, �· d,, ,J ,, li V (1 'V i Ili,, li I '1 . / 1 r / // í / <i U (' (} ,) e 

p11de/J,1em c11n,111m111 n,,v .. ,1 p1111dulo/.J, r,o me/.Jmu tempo ven.de11.i.a tecn.olo9--1�a e 

IIIO(jU�/1f/,I rf,, /J//11r/11�1;,,, 

U de,1e11v,, !11i11u,,, {,, ri" j_e11_cei.11.o mundo e ( ai ju/.J ti.{i.cado como 

-1endu um f-uvo11. c,,,,c,,r/,r/11 11,,/u,J cr1p-1�loli./.Jt<1.d <Íu/.J pal/.Je/.J 11.i.cu/.J, en.-é.11.e.t.an. 

lu, p<1<Íe1110,1 /U' luc 11111u,1 1,1 ,,,,11me11.u,1 von-é.ayen/.J oó.t.i.da./.J em nome de/.J.f..e /.JU 

f-1()--J.tv /'u11<111; v, 1 ,1,1111,, 1: 

úl (11.111/1 11111u rle11,,,uf�nc-1u " me.didu <iJUe e.xpu11.lavum -lecnulufji.o, 

1111/,•11/,• ,, ,·11iu11r/,, m,,c,1111,1mo de pu,<;.umpn.f.o de u,10 de/.J.f..O/.J P'!,_ 

) <'n I e,1 ( íW 1//// i 7{.\ J Comp11.eendendu que e/.J.f..e/.J pag.a.men.-é.o/.J 

.1,;,, /',,, t,, 1 ''"·1 1111<1 1111i,u1 inve,1.lir/011.<?,1 em /.Jeu,1 poi/.Je.d d()_ 

, , // 1 .'/ ''"'. 

e/ -= 11 úu11.yu<',1iu nuci "nul cupi..t.al-1�/.J-lu cum e/.J-1a -1-1�,luaç.(lu, c11.-1.a a 

p1111..li/1 r/11 Y"VC! //fl(I inf-11.u e.d.t.11.u-lu11.a nece/.J/.Jr�11.i.r1 pa11.a .Ln./.J.tala-

f OJ J 
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çµe� de HJDnOéléTnJCA5, USJNAS NUCléARé5, AUTO rJ5TA5, �OR

TOS e etc, Con4umlndo o capital q,ue daqui f_ol ext4aldo, 

q,ue po� 4ua vei �e��e4�a4la como emp�e4tlmo, 4endo mal4 

uma f.o�ma de luc�o e domlnaçµo, 

f pa4a aJuda4 a entende4 melho4 
e,1te texto le4: texto de apo
lo n !l 02 I. 

d/= 0,1 lten4 b e e 4f1.0 0,1 p4incipai� cau�ado4e4 da dlvida ex

te4na; enf.im e,1�a dlvlda f_oi c4iada em f_unçµo do luc4o 

e/= Jmplantaçµo de polltica de ln4ençµo de impo,1to,1 na monta

�em e come�claliJaçµo de p4oduto,1 em iona,1 f_4anca,1. 

li= Aco4do de 4e,1e�va,1 de me4cado, onde dete4mina-,1e q,ue tipo 

de pe4q,ul4a pode.de4envolvida,1 pa4a obtenção de tecnolo -

' 

�la p�op�la. éx.: b4i�a 84a,1il e €€.UU no campo da inf-04-

m�tlca. 

O_e�boço_de_uma_nova_divi,1âo! 
----------------------------? 

A antiga divl4âo lnte4nacional do t4abalho, na q,ual o no4 

te expo4tava 04 ben4 manutatu4ado,1 e o 4ul p4oduto,1 p4ima4i04 e m�o -

de-ob4a, to4na-4e ult4apa,14ada, A nece,14idade de c4ia4 novo4 me4cado4 

t4aJ o capital pa4a o ,1ul e implementa uma nova divi4�0 inte4naciona� 

do t4abalho, contando a dlte4enciaçâo geo�4af_lca t4a4 n1vei4 da divi-

4(Í.o do t4abalho: 

= nlvel 1 I concepÇfJ.0 

= nlvel 2, f.ab�icaçâo q,ua Llf_icada 

= nlvel J. mon.ta�em de,1q,ua Li..f_lcada; 

( 04 J 
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Ad lane/_u4 de nlvel 1 e 2 /.i.canam pnedominantemenle no 

cenlno do dedenvulvimenlu, nonte, e ad de nlvel J /onam dedlocadad 1 

pana od pal;je;j Je pPni/Pnia, dul. 

Viv<'11111,1 um11 /11;Je do d ·-1tema capi.taLi.,1ta, que vai.. edboça� 

do uma nova d.i.vidr7u in-lf'nnn.c.i.onnl do tnabalho. O avanço c.Lênti./..i.co 

na,1 �nead da in/onm;-lica, nob;l.i.ca e b.i.otecnologia e,1t;o altenando 

a,1 nelaç�e,1 enlne capitn.l e lnabalho. Jmplantando nova,1 /.onma,1 de 

on�an.i.iaçµo da pnoduç�o com novo,1 m;todo,1 

ce a e,14a nova d.i.vi;j;O n�;j pen�untamod: 

(CCQ, Kamban e etc.). Fa-

= Qua.i.,1 ad /.unma,1 de lula e o4�an.i.Jaçµo denµo nece,1,1a4.i.a,1 

pana cumbaten 0,1 e/.e.i.to,1 de,1,1a nova /.onma de dom.i.naçio? 
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edltorlal 

Na precipitação da crise da dita
dura militar passam a ser determinan 
tes os rombos que a classe operária
e as massas vão realizando nas estr� 
turas e mecanismos de poder ditato -
riais. Dando forma concreta às suas 
reivindicações, exigindo através de 
um extraordinário movimento grevista 
20"/4·de aumento salarial ·e o congela 
mento dos preços como faz o movime�
to do custo de vida, a classe opera
ria e as massas vão pondo o dedo na 
ferida, ampliando sua mobilização e 
organização, denunciando e enfraque
cendo a ditadura militar. 

Nesse sentido foi notável o cami
nho percorrido nos Últimos meses. En 
tretanto, na efervescência polÍtica
ex{stente atualmente ainda não tem 
forma orgânica um projeto político 
que articule o conjunto do movimento 
popular e constitua uma alternativa 
da classe operária e das massas ao 
regime. Esta situação naturalmente 
cria importantes obstáculos para uma 
intervenção política que consolide e 
explore tudo que já foi conquistado 
pela classe operária e as massas a 
nível de mobilização, organização e 
luta contra a ditadura e que exprima 
claramente sua forma de conceber a 
luta pela conquista real das liberda 
des democráticas e a relação entre -
essa luta e o socialismo. Mas estes 
obstáculos não impedem que as tendên 
cias políticas comprometidas e repr� 
sentativas do movimento popular te
nham uma intervenção política, em t2 

� . -
dos os niveis e espaços que vao sen-
do abertos pelo desenvolvimento da 
luta de classes, pela defesa e afir
mação das reivindicações populares, 
pela garantia de sua autonomia de a
ção, pela construção de sua organiz� 
ção política independente. É nessa 
perspectiva que devemos enfrentar a 
discussão dos projetos que emanam de 
setores liberais e dissidentes bus -
cando saídas para a crise da ditadu
ra. 

Entre os projetos políticos que 
tem sido jogados em discussão, des
taca-se o da Frente Nacional de Red� 
mocratização. Originalmente proposta 
pelo dissidente Màgalhâes Pinto, a 

Frente recebeu o apoio do general Eu 
ler Bentes e em se�uida do MDB. suã
pequena história ja revela bem os ob 
jetivos de seus articuladores. O se-=. 
nador mineiro, um dos maiores ban 
queiros do país, notoriamente ligado 
ao capital imperialista, jogou na 
frente na perspectiva de urna composi 
ção que viabilizasse sua candidaturã 
a presidência e a liderança de um 
processo de recomposição da unidade 
das classes dominantes. O general 
Bentes, também com pretensões presi
dencialistas e apoiado por dissidên
cias_militares gue não estão restri
tas aos altos mandç,�- onde joga Mag_! 
lhães - fala por si mesmo: 11Eu entrei 
na Frente para trazer minha contri -
buição e a minha proposta, e a minha 
proposta é de evitar o perigo de con 
frontos pela radicalização.ta paz 
entre os brasileiros". Dessa forma o 
general deixa patenteoque anunciou -
ou anunciaram por ele - que vendia 
galinha e não tem mais que milho pa
ra oferecer. As divergências existen 
tes entre Magalhães e Euler, posto -
que são distintas as bases de suste� 
tação de um e outro dentro das clas
ses dominantes, está muito mais na 
forma como cada um preve as composi
ções necessárias a realização de um 
desejo comum a ambos: encontrar o 
leito para onde poderá desaguar tran 
quilamente a crise em que está sub: 
mersa a ditadura. Quanto ao apolo do 
MDB a Frente de Redemocratização,ba� 
ta ver o decalogo aprovado na Conven 
ção do partido ·(pg.43), onde o obje� 
tivo manifesto é a implantação do Es 
tado de Direito - abstração jurÍdicã 
que constitui um passo atrás no pró
prio programa do partido que afirma 
a luta pela democracia: Mas a surpre 
sa pelo lado do MDB fica por. contã 
da pressa com que a maioria dos au
tênticos se lançou no apoio a parti
cipação do partido em eleições indi
retas e a Frente. Contentando-se com 
profissões de fé que eles entenderam 
como o caminho mais curto para um 
desfecho da crise da ditadura, esses 
autênticos esqueceram que no momento 
da Convenção dezenas de milhares de 
operarios estavam em greve, colocan
do concretamente questões à serem le 
vantadas por uma frente que tenha co 
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mo objetivo a derrubada da ditadura 
e exigindo não profissões de fé, mas 
manifestações concretas de apoio e 
solidariedade a seu movimento. 

Atropelando a proposta da Frente 
de Redemocratização, a ditadura - fi 
nalmente - pariu as reformas. Estas 
não contemplam nenhuma medida de in-, 
teresse popular: direito de greve,li 
vre organização partidária, anistia. 
As duas Únicas medidas que poderiam 
representar uma frágil cunha no arbi 
trio da ditadura, o retorno do ha -
beas corpus e a autonomia da magis -
tratura, ficam anuladas pelos múlti
plos subterfúgios do aparelho repre� 
sivo para camuflar prisões e tortu -
ras e para fazer letra morta da aut� 
nomia da magistratura. Haja visto 
que o prazo de 10 dias para a i�com� 
nicabilidade dos presos - isto e, p� 
ra a tortura - não foi alterado. Evi 
dentemente que as reformas não mudam 
em nada a natureza ditatorial do re
gime. O movimento p�pular, com sua�,lutas e reivindicaçoes concretas Ja
as enterrou antes mesmo de sua edi -
ção. Mas é esta força �rescente d� 
movimento popular que impede os libe 
rais e dissidentes angustiados com 
os estreitos limites do regime de �i 
zerem amém as reformas. Pelo contra-

, ' . rio, o momento e propicio para qu: 
os liberais e dissidentes do regime 
negociem com à ditadura, tentando ªE

rancar uma ou outra reforma a mais. 
E é o que fazem. 

O senador Franco Montara, tomando 
as reformas como ponto de partida, a 
presenta um projeto de �ntec�pação 
para este ano das eleiçoes dire!�s. para governadores e sena1ores bioni
cos. Esta seria a condiçao para que 
liberais e dissidentes aprovassem as 
reformas, abrindo uma perspectiva 
mais imediata - pelas eleições - pa
ra dar livre curso a algumas das di
vergências dentro das classes domi -
nantes com o mérito de manter todos 
os dispositivos que restringem uma 
real participação e manifestação po
pular. Nesse caso, as eleições dire
tas seriam o simples direito às mas
sas de escolher entre um ou outro a-
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gente da burguesia. Isto pode pare -
cer excessivo, mas não é de outra 
forma que poderemos considerar o ma
nobrismo e as velhaquices dos libe -
rais no momento em que a classe ope
rária e as massas ampliam suas ações 
de resistência e luta contra a dita
dura, rompendo o cerco e fazendo se-
us primeiros ensaios fara entrar di
retamente na luta politica. 

Hoje, um programa para dar corpo 
a uma Frente que expresse as reivin
dicações mais sentidas das massas, 
tem que ter como ponto de partida as 
lutas, econômicas e políticas que já 
estão presentes no movimento real e 
consagrar a mobilização e organiza -
ção das massas como sua base de sus
tentação. Cõncretamente: 

- Direito de Greve sem nenhuma res -
trição ( durante as greves, quando a
classe operária mostrou como conquis
tar esse direito, as propostas mais
avançadas apresentadas pela burgue -
sia e seus ideólogos falam do reco -
nhecimento do direito de greve desde
que por motivos salariais).

- Aumento geral dos salários para to
dos os trabalhadores da cidade e dÕ
campo, congelamento dos preços dos
generos de primeira necessidade e
controle dos artifícios usados pela
burguesia para anular os aumentos de
salários.

- Equiparação dos salários dos traba
lhadores rurais aos salários dos trã
balhadores urbanos com o pleno reco�
nhecimento de seus direitos traba
lhistas e de organização �indical.

- Distribuição da terra para os cam
poneses pobres e sem terra. Desmant�
lamento de todos os esquemas repres
sivos para-policiais utilizados con
tra os explorados e oprimidos do cam
po.

- Anistia Ampla e Irrestrita, desman
telamento do aparelho repressivo,jul
gamento e punição dos torturadores,
estímulo a vigilância popular contra
os abusos e violências policiais.

- Pela conquista real da liberdade
de organização, manifestação e ex-
pressão para todos os explorados e
oprimidos.

.. 
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GREVES: 
nova fase do movimento operário 

Este artigo foi escrito no Brasil para Conjuntura Brasileira 

As greves no ABCD surpreenderam a todos. Alguns já protestavam contra 
� a tolerância dos operários. Outros não esperavam nada para tão cedo. A 

verdade é que os operários surpreenderam a todos. Perguntas surgem de to 
doe os lados: como começaram as greves? quem as organizou? foi o Sindicã
to? foram espontâneas? quem está por trás de tudo isso? 

-

• 

O movimento grevista surgido no setor de ferramentaria da SCAíHA par� 
1isou toda a fábrica e induziu a paralisação em outras mais. Durante o 
período de uma semana somente em São Bernardo tinha 40.000 operários em 
greve. O movimento atinge Santo André, São Caetano, São Paulo e Osasco. 
Seguramente se estenderá ao interior e a outros estados. No ABCD o movi
mento grevista contou com a participação de mais de 120.000 operários.I� 
to fora algumas fábricas que estão entrando em greve agora. A certa alt� 
ra do movimento em São Bernardo, o Sindicato não tinha pessoal para co
brir os chamados das fábricas em greve. 

As reivindicações do conjunto do movimento são: 

- aumento de 20%
- equiparação salarial
- nenhuma represália ou punir:ão aos grevistas

Este programa foi comum a todas as fábricas, embora não
pré-elaborado pelos grevistas. Fruto da situação. 

tenha sido 

Não seria fácil compreender estas greves nem sua proporção se despre
zássemos as anteriores experiências de lutas dos operários dentro das f� 
bricas, nos seus bairros, vilas, etc. Estas lutas, embora pequenas, dis
persas e sem nenhuma conexão entre si constituíram uma experiência fund� 
mental para educar os operários, mostrar-lhes o caminho da organização. 

Em 3.Bernardo, principalmente, a importância dessas pequenas lutas no 
processo de educação e organização dos operários ficou evidente durante 
a luta pela reposição dos 34,1% (em novembro de 77). A assembléia então 
realizada com 5.000 operários juntou aquilo que estava disperso e demons 
trou a todos os operários das respectivas fábricas que eles não lutavam 
sozinhos. E esta verdade foi comprovada agora. A greve iniciada na SCA -
NIA atingiu imediatamente as outras fábricas mesmo sem haver uma relação 
orgânica ou um comitê grevista inter-fábricas. Sujeitos à mesma explora
ção e opressão, os operários só poderiam responder da mesma forma e am
plamente. 

as experiências anteriores 

As greves atuais tem seu embrião de organização nas inwneras lutas an 
teriores travadas de forma isolada no interior das fábricas. Foram nes
sas experiências que os operários conseguiram se educar, acreditar na 
sua união e em sua luta e construírem um mínimo de organizaç�o. A exten
são da greve, a rapidez e o número abundante de operários pàrados são u
ma demonstração evidente de que o movimento foi preparado e baseado nas 
experiências e lutas anteriores. A educação das massas, embora impercep-

_. 
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tível no dia-a-dia e enquanto perdura o movimento operário disperso e d! 
sorganizado, revela-se de maneira surpreendente nos momentos de luta ma
is intensa. 

A prova mais cabal da relação das experiências anteriores e as greves 
atuais é a forma de organização que estas assumem. 

Ainda que as greves tenham sido organizadas por grupos de operários, 
na hora de discutir com os patrões esses mesmos operários recusaram for
mar uma comissão. Eles aabiam que os elementos dessa comissão seriam os 
primeiros a serem despedidos, reprimidos e punidos. Por isso indicaram o 
Sindicato como mediador, papel que o Sindicato desempenhou sem a mesma 
combatividade das bases. Esta forma nova de greve - todos parados dentro 
da fábrica - é fruto justamente das experiências e do aprendizado� da 
classe operária nesses anos de severa repressão. 

A característica destacável nas greves atuais é a idéia de que todos 
devem parar, permanecendo dentro das fábricas, sem tomá-las, sem violên
cias. Se os operários em greve ficassem em suas casas, seguramente ocor
reriam muitos furos. O estar parado, mas dentro da fábrica, reflete a ne 
cessidade da liderança de que to�9s participem, intensifica a luta ideo= 
16gica-política entre os operários e demonstra um elevado grau de consc! 
ência das forças e das debilidades do movimento operário nesse momento. 
As experi�ncias em situação de opressão e repressão levam os operários a 
elaborarem na prática novas formas de ação e organização. 

o papel do sindicato
Não foi, portanto, o Sindicato quem patrocinou estas greves. Elas fo

ram obra dos próprios operários. O Sindicato cumpriu simplesmente o pa
pel de representante do movimento grevista. Em certo sentido ele substi
tuiu as comissões internas de fábrica. Os organizadores das greves s6 d� 
legaram este poder à diretoria do sindicato porque eles ainda não dis
põem de força suficiente para garantir a negociação e a imunidade dos 
participantes. O acordo obtido pelo Sindicato não correspondeu às reivin 
dicações nem à força do movimento grevista. 

A atuação do Sindicato durante as greves produziu um duplo resultado: 
frente aos patrões e setores médios o Sindicato saiu fortalecido. Os se
tores médios, por ex., o veem como um Sindicato combativo, expressão de 
uma verdadeira liderança sindical,- etc. Enquanto que os patrões o veem 
como um Sindicato maduro, responsável, consciente, ou seja, o interlocu
tor ideal ••• poie o acordo conseguido pelo Sindicato, em São Bernardo, em 
muito pouco reflete a força e a combatividade do movimento grevista. 

O outro resultado, bastante negativo para o Sindicato, foi o desgaste 
junto aos operários, pois estes, em muitos casos, estavam dispostos a s� 
guir em greve para obter um acordo melhor. Mas o Sindicato desaconselhou 
alegando que o acordo já era uma grande vit6ria e que ele nao assumia n� 
nhuma responsabilidade se as fábricas adotassem represálias ( e por aí 
vai a coisa ••• se não falo mais é para não provocar minha úlcera). 

movimento espontâneo? 
Foi comum nas mais distintas análises sobre as greves atuais a seguin 

te afirmação: "As greves foram espontâneas, fruto da imensa miséria dos 
trabalhadores ••• " Muitos tem confundido movimento espontâneo com movimeQ 
to desorganizado. Mais ainda. Não são poucos os que pensam que o movimeQ 
to grevista é fruto da situação geral do país e não veem nenhuma conexão 
entre ele e as lutas anteriores da classe operária. Ora, se o movimento 
� resultado da situação geral e carece de organização, por que ele ocor
reu somente hoje e não antes? Não há dúvida de que a crise política e e-
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conOmica vivida pelo país favorece o movimento operário. Possibilita que 
ele se expresse sem repressão policial,pelo menos até agora. No entanto, 
todos sabem que dentro das fábricas não existe a liberdade desfrutada 
por alguns setores sociais. Portanto, a greve operária é uma conquista 
real do movimento e não algo permitido graças somente a situação géral 
de crise. O governo s6 não interviu militarmente nas fábricas, apesar 
dos apelos de alguns empresários, pela terrível situação de isolamento e 
desgaste que sofre atualmente. For�a para reprimir ele tem e ninguém ig
nora isso. Se os operários não tivessem consciência da força da sua uni
ão e não estivessem minimamente organizados as greves seriam irrealizá -
veis. No presente momento, de forte repressão nas fábricas, é impossível 
fazer greve sem organização e consenso. 

O sentido espontâneo do movimento não está em sua falta de organiza -
ção, pois ele foi um movimento localmente organizado. Não se pode conf� 
dir movimento espontâneo com ausência de organização. Os operários não 
se apresentaram com uma comissão diante dos patrões para preservar o mo
vimento, garantir seus líderes e assegurar a continuidade da luta. Isto, 
antes de indicar uma falta de organização, demonstra justamente a consci 
ência da importância da organização. O movimento operário não tem ainda 
força suficiente para garantir a existência de comissões abertas, mam i� 
so será sem dúvida um passo a ser dado pelo movimento. 

O sentido espontâneo do movimento está no conteúdo das reivindicações 
Estas limitam-se a melhores salários e condições de trabalho. As greves 
apresentam, portanto, como reivindicação, um caráter defensivo, econômi
co, o que é muito restrito diante das necessidades da classe operária.No 
entanto, não há porque se assustar-com isso. Somente agora, depois de 
muitos anos, a classe operária começa a utilizar uma de suas principais 
formas de luta: a greve. A limitação das reivindicações às questões eco
nômicas não é sintoma de "espontaneísmo" ou estreiteza política das lide 
ranças, ou ainda falta de consciência do conjunto do movimento. Estas
greves representam para a classe operária um teste e um ensaio. A predo
minância do econômico faz parte do pensamento de que restringindo-se à 
luta por salários, diminui-se a possibilidade de uma repressão violenta. 
O movimento não quer, de forma alguma, por a perder os avanços consegui
dos até hoje. 

a ausência de direção política 
As organizações de esquerda existentes mo�traram-se durante as greves 

sem condições suficientes para corresponder às necessidades e às tarefas 
de agitação e organização criadas pelo movimento. Há tempos a ação espog 
tânea das massas passou à frente das orgenizações e partidos políticos e 
xistentes. 

-

Na ausência de uma direção política revmlucionária o movimento operá
rio ve limitada sua potencialidade. Tal ausência é a maior debilidade do 
movimento operários atualmente. Enquanto o movimento espontâneo da clas
se operária não se unir com o movimento socialista, não vincular suas re 
ivindicações e lutas imediatas com sua missão histórica, este será um mo 
vimento fraco e limitado aos marcos do sistema. 

O que se reivindica como liberdade política para a classe operária é 
seu direito de exercer sua política revolucionária, seu direito de con -
quistar o poder - e s6 o Partido Revolucionário pode assegurar esse di -
reito e viabilizar esta conquista. Alguns líderes sindicais, muito pres
tigiados atualmente, pensam que defender os interesses da classe operá -
ria é defender o seu direito de fazer política burguesa. Acham que para 
mudar a situação da classe eperária bastariam um aumento geral de salá -
rios e algumas modificações na CLT. Nos limites da política burguesa, PQ 

--.. 
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lítica economicista, estreita, a classe operária jamais conseguirá sua� 
·mancipa�ão definitiva e jamais se projetará como classe de vanguarda.Sem
uma direção política revolucionária, sem integração dos seus interesses
imediatos com seus interesses de classe revolucionária, as ações espont!
nea das massas não ultrapassarão os limites do atual regime. Sem a unifi
cação das lutas operárias com o movimento socialista através de um PartI
do Revolucionário, a luta pelas liberdades democráti�as não passará de
uma reconstituição da unidade quebrada no seio das classes dominantes.

O movimento grevista contribui em muito para a construção de um movi
mento socialista revolucionário, mas esta construção não depende exclusi
vamente do movimento operário.

-

As greves não estão desprovidas de conteúdo político,pois este não

se limita somente ao programa de reivindicações e à consciência dos gre
vistas. O caráter político das greves advem da situação política mais g�
ral do país e da política que a ditadura militar vem impondo à classe e
perária. Se tivermos em mente que a razão principal do movimento golpis
ta de 64 foi desarticular e destruir o movimento operário e impor uma PQ
lítica de super-exploração ao trabalhador, veremos que o movimento gre -
vista contesta frontalmente esta política, embora não explicite aberta -
mente ainda em seu programa seu caráter anti-ditatorial. Mais que o pro
grama escrito está a própria ação das massa8 contestando uma política e
conômica exploradora e jogando por terra uma lei anti-operária que é a
lei de greve (4.330).

l também pelo ângulo político que percebemos a maior vitória do movi
mento, já que no econômico os acordos obtidos não resolvem os problemas
dos operários. A lei de arrocho salarial começou apenas a ser combatida.
Infelizmente, esta política governamental tem ainda mil maneiras de eng�
nar e seguir super-explorando o trabalhador.

A verdadeira vitória do movimento está no fato de que os operários
passam a acreditar em suas lutas coletivas e em sua própria organização.
A classe operária descobre através de sua própria experiência o peso ·.àe
sua força política. Todo operário passa a compreender que é necessário�
nir, que é necessário estar organizado. As tarefas do movimento foram co
locadas para todos pela pr6pria necessidade da luta.

A existência das greves revoluciona a mentalidade dos operários e a
bre um momento novo para o movimento. Aquele trabalho lento, molecular,
cede lugar a um trabalho intenso e vigoroso. A dispersão cede lugar à or
ganizacão; a desconfiança individual cede lugar à confiança no conjunto�
A classe operária vive e inaugura o momento para '.a descoberta de seu
destino histórico, para a consciência de sua força social. Só saindo do
reduzido espaço a que foi submetida e quebrando seu isolamento é que a
classe operária poderá lançar-se no caminho de sua emancipação e dos de
mais setores oprimidos. Esta é a fase nova que se inaugura. Fase de co
nhecer a si mesma, de perceber seus interesses mais amplos, de construir
suas organizações. Este o grande momento que se abre para o movimento o�
perário novo.

nota: O fato que nenhum jornal publicou foi a atitude pouco combativa do
Sindicato, apesar da verborréia de seus líderes. Em muitas fábricas os Q
perários estavam dispostos a seguirem parados para obter um acordo melhor
e o Sindicato recoLuendou. justamente o contrário. r,m alguns casos eçente
do Sindicato teve a coragem de Jizer que os operários não poderiam ser
porralocas, irresponsáveis e que seriam tudo isso se seguissem parados.
Este· fato deve ser denunciado, pois a imprensa e a pequena burguesia e �
té mesmo pessoas de esquerda (vide análise do Em Tempo nQ 16) se inclin�
ram diante da "atitude combativa do sindicato".

.. 
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Sindicatos acham novo 
, . .• .. , . 

minimo irnsorw 
O novo salário mtnlmo 

divulgado ontem pelo Minis
tério do Trabalho, foi con
siderado irrisório por diri
gentes de vários sindicatos 
paulistas. Para eles, os Cr$ 
1.560 está multo lon1e de 
atender às necessidades 
básicas do trabalhador e não 
Irá contribuir em nada para a 
recuperação de seu poder 
aquisitivo, perdido ao longo 
dos imos em decorrência da 
polltlca salarial do Governo. 
O fato do lndlce ser 2% mais 
elevado que o concedido, no 
mês passado. a diversas 
cat�gorlas profisslonáls foi 
entendido apenas com6 uma 
Jogada polltlca, que não con
se1ulrá sensibilizar os tra
balhadores. 

Segundo estudos ela
borados pelo Dleese - De
partamento Interslndtcal de 
Estudos Econõmlcos, Sociais 
e Estatlstlcos - somente a 
despesa com alimentação, 
para uma famllla de quatro 

pessoas, fica por volta de Cr$ 
2.036,25. Baseado neste le
vantamento é que Augusto 
Lopes, presidente do órgão e 
secretário da Federação dos 
Trabalhadores Qulmlcos
Farmacêutlcos, defende a 
elevação substancial do 
salário. 

"Segundo nossos estudos, o 
salário mlnlmo deveria ser 
de Cr$ 4.233,37. AI sim, es
tarismos obedecendo a Cons
tituição, onde está claramen
te expresso que o salário 
minlmo deve atender às 
necessidades básicas do 
trabalhador. Com pouco 
nials de Cr$ 1.500,00 ele não 
pode enfrentar nem metade 
de suas despesas. Como con
sequência temos a subnu
trição, a proliferação das 
doenças e o apareclmentc 
das favelas. Ao mesmo tem
po, verificamos um distan
ciamento cada vez maior en· 
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tre os trabalhadores e os que 
estão no cimo da plrAmlde. 
Isto não é bom nem para o 
próprio trabalhador nem 
para oPals". 

Para-· Arnaldo Gonçalves, 
presidente do Sindicato doE 
Metalúrgicos de Santos, o ln· 
dice concedido é . simples
mente Irrisório e não . val 
solucionar os problemas de 
trabalhador que "não está 
vivendo e .sim. ve.getando" 
Já para Antonio Albertlnl, 1. e 
secretário do Sindicato dos 
Metah)rgtcos de São Cae
tano, a perda do poder 
aquisitivo do trabalhador s6 
seria recuperada com. uma 
elevação de, no mlrilmo. 
100% e de um controle efetivo 
no preço dos gêneros de 
primeira necessidade. 

"Os 41 % concedidos pelo 
Governo está longe de aten
der às reais necessidades dos 
trabalhadores e de evitar a 
queda do poder aquisitivo 

verificada no decorrer dos 1'.11-
tlmos 14 anos e a,ravada em 
1973, quando os indlces foram 
manipulados. explicou Fran
cisco Teixeira. presidente do 
Sindicato dos Bane.rios. No 
nosso setor, em 1973, esta 
perda foi de 23,9%. Como con
sequência, vemos que o 
trabalhador não está par
tlclpándo do desenvolvimen
to nacional e do lucro das em
presas. Para se ter uma Idéia 
da desvalorização do salário, 
basta dizer que em 1959 o as
salariado preclsva trabalhar 
65h 5 para garantir sua ração 
essencial. Em 1977, o tempo 
necessário passou a ser de 
14lh40, mais de duas vezes do 
que em 1959. Com este salário 
minlmo o trabalhador não 
tem acesso a uma boa ali
mentação, moradia, estudos, 
diversão, serviços de sal'.lde. 
E não podemos nos esquecer 
que estes fatores também 
fazem parte dos dlr�ltos 
humanos". 2.9 - '1-'=J 8 

O Salário da morte 
O salário mínimo de hoje é 

menor do que era em 1940, 
quando foi instituído, no 
que refere ao seu poder de 
compra. Isto é, com o míni
mo de hoje se compra muito 
mrnos coisas do que. com 
essa mesma remuneração, se 
comprava naquela época. E a 
queJa do seu valor real acen
tuou-se a partir de 1963, a tal 
ponto que, para voltar ao q!}e 
era em 1940, precisaria ser 
aumenta do este ano em 
117,06%. 

Essa é. a primeira conclusão 
a qut chegou o DIEESE-De
partamento lntersindical de 
btatíslica e Estudos Sócio
-Econômicos -, no estudo
realizado sobre a matéria. Da
seou·se o DIEESE em dados
sobre a elevação de custo de
vida, na produtividade nacio

nal e nas leis que estabelecem
a quantidade mínima de ali
mentos que as pessoas devem
consumir para sobreviver.
Dessa forma, o s:llário míni
mo deste ano deveria ser de

CrS 2.401,53, e não o que foi
decretado.

PRODITTIVIDADE 
Se o salário mínimo cres

ceu como rabo de cavalo (só 

prá baixo), em compensação 
a produtividade nacional vem 
apresentando, nestes últimos 
anos, surpreendente cresci
mento vertical. Assim, en
quaiito o salário mínimo de
caiu do índici: 89,62% em 
1963 para o índice 48,53% 
em março do ano em cu�o. o 
Produto Interno Bruto (pro
d u t i  vi dade) c resceu d e  
211,23% naquele ano para 
418,51 hoje. 
Por aí se verifica logo uma 
grande contradição do regime 
político: crescimento vertigi
noso da produção e, conse
qu�n ternen te. aumento desen
freado Ja exploração da nossa 
força de trabalho. de um la
do; de outro. decréscimo, 
igualmente vertiginoso. dos 
salários. Da mesma forma, a 
taxa de mortalidade infantil, 
que reflete a situação alimen
tar das popula,·ões, indicando 
se elas comem bem ou passam 
fome, cresceu em razão direta 
da redução  dos salários. 
Assint, depois de decrescer 
bastante até 1964, experi
mentou novo crescin1ento, 
passando de 69% no ano refe
rido para 94,38% em 1974, 
pior época da vida brasileira, 

com os salários mais arrocha
dos e maior repressão aos sin
dica tos. A partir daí. a taxa 
de mortalidade infa11til usd
lou algumas vezes. apresen
tando �u menor índke em 
1977: 70,68%. Exatamente 
porque neste ano o salário 
mínimo foi elevado um pou· 
co além dos anos anteriores, 
com um pe1ccntual beirando 
aos 50%. 

EUA: O �'11
°

!'.IMO 
DELES E O NOSSO 

Nos Estados Unidos da 
América do Norte o salário 
m1ntmo hoje vigente corres
ponde. na conversão para 
n o s s a  m o e d a ,  a CrS 
10.713,4�. E nós não estaría
mos longe dessa importância, 
se todas as despesas de uma fa
milia média ( o casal e dois fi
lhos) fossem levadas em conta 
para efeito da decretação do 
salário mínimo. Pelo estudo 
do DIEESE. por exemplo, o 
custo de uma ração mínima 
(ração essa prevista em lei e 
baseada em euudos científi
cos a respeito da necessidade 
do organismo humJno) está 
orçado hoje em CrS 678,75 

por pessoa. Assim, só para co
mer, essa familia necessitaria 
de CrS �-036,25 Incluin
do-se out1as despesas (h:ibita
ção, vestuário, higiene e trans
porte), essa mesma familia 
precisaria de urn rendimento 
de CrS 4.233.37, segundo 
cálculos du DIEESE. Mas, 
com esse saLirio d:ni:i paia ela 
viver ainda muito mal. sem 
poder viajar, divertir-se, ter

gastos extras além dos rotinei
ros. E aqui entra o problema 
01ais sério gerado pelo ri:gime 
político em vigor: a produtivi
dade do traball1ador, esse Pro
duto Nacional Bruto (PIB), 
com o qual o governo mede o 
progresso económico do país, 
não beneficia socialmente o 
povo. Vale dizer que não par
ticipamos do resultado do 
nosso trabalho. Se nos dessem

uma participação nesse PIB,

na proporção do que produzi
mos e de forma que nosso srr 
lário nunca ficasse abaixo do 
custo de vidJ, o salário míni
mo hoje deveria ser de Cr S 
10.051. 12. Estarían10s bem 
próximos, então, do trabalha
dor dos Estados Unidos, onde 
o custo de vida não sobe tan
to quJn to aqui.
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li CONCENTRAÇÃO DE RIQUEZA 
NO BRASIL OE 1960 A 1976 
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AS MIGALHAS DOS POBRES 
E OS MILHÕES DOS RICOS Salário mínimo 

e custo de vida Em 1960 Em 1970 Em 1976 (Compar�ao do rendo médio por grupo, de população) 

1959 
'-----�---�---_. 

CrS 5,90 

1961 ...... f. ...... 

; '---'-'---�
Cr$14,80 

Oual era a 
participação 
do, 50%

mois pobres 
na riqueza 
nocional 

�
1.1,

{]

�D,··"%�fi.��
·
.:: 

n .• :(J6: .. :�.�0 •• :�
6

fjé". ;,;:u o� p ,,.,.3-...1 
LJ ,_ .. ....,, � U R 196 4'-----'---�---" 

do, 30% ,, Cr$53.90 dos 30% 
seguintes 

. • , 39� , 1e9uinte1 
1966 ...____,____ _ __,____, 

Cr$147,84 

1968'-------' 
c,S254,31 

1970
..._

_�___, 
e CrS389.72 

1972' 
�----�

c,s 587.81 

1974 ._I __ ___, 

dos 15% 
1e9uint•s 

5o/omois ricos 

dos 15% 
1eguinte1 

� o.-. .. ·--._....., ____ ,.·-·-·· -•• ª" .. de 1 t60 • 197'0 - COf'fie. GereW. La� "O.,tttf:tvii(«I• "9 r•MMI • ""•"n,eh,iffteftte .. �Ice"•.,._.., .. , 191J - ld h,,.ucie • Cwht.Hc-. D.d .. ,.,�•"'H" «-" .. 4�6-f•• 4e 1'.0 • lfiO. ,.,. • efte 4. lt7• -Col",lad•t «om boM "'" dodM Jo P--.qv,.,. Noci°"el d• A,....,1,09e,rn ,., 
.t.ffl1clhe ,eol,1ock pel• l&GI &l'I 1976. Ot dodot de ,.ndo d. 1916 1nc!11..-,i1 
•• pogom•"'• � .,p,t,o• • .. ,v1�0•. A pori• e,n d.11h.e.,e co,,"pe11d• M ,.n. d,,...nto d• mk -'• 0"1hi1b.• lnch,1 'º�"' •• potiot ck HNle ,oh••"'·• .a "'ªi• ct. 12 ,olbnot • o pa,ticip,G1Ôo 61 llio'CI" do, omp,..,., ,-..ye., eifflM't" totf•. oh,9vert. opoNfltodeir,., •I<. 

CrS 1162,26 

QUANTO GANHA O 

TRABALHADOR 

POR HORA \/E 1,__ 19 DE ABRIL 1978 

1976 '-------' 
.Air,r;mhA 

�l,f'(.,,1 ( ,1;10.:,!-. Ur11dos 
F ,anc.a 

c,s 148 00 
(.1$ 144 vC 

c,s 1;4 00 O funil salarial 
(as,·a/untidos caduslra,lm n,, PI�. t'm /Q

.,

-1) 

c,S2404,56 

1978.____ __ 

11a1,a 

Japao 1ng:a1('rrl
Bralll 

Cr$88.00 c,sse ooc,s se ooc,s &, oc .... _,_ 

D 
salério minimo 
decretado 

CrS3520,00 
• sat•rt0 mini mo 

corrigido· 

Sa,ar,c t).�1mo Cri, P.OSa•ar,o plopf:!'râr10es.pec1al1zado Cr1 32 .00 

81al&T1"1 00 Mov1H�AITO 
COl>JT'CI'\ O C�i To t) E: e com abono Fonte: DIEESE VtOI'\ . JualMO 1"\�f 

rnlllUNA METALÚRGICA· SAO BERNARDO DO CAMPO, JUNHO DE 1978 

Nosso salário e. os lucros 
Em 1976. os lucros de algumas inaugurada em 1!J65. Neste ano 

empresas automobilísticas cresce- de 1978, para repor o poder de 
ram muito mais do que nossos sa- compra dos salários de 1965, o

lários. Observem os companhei- reajuste deveria ter sido, no míni
ros: falamos em crescimento dos mo, de 69%, conforme estudo do 
lucros e não em obtenção pura e DIEESE. Vieram só 39%. Em con
simples de rendimentos. Assim, o trapartida, a produtividade que 
crescimento da Volkswagen foi demos às empresas foi bastante 
de 30,8%; da Mercedes Benz, elevada. Se parte dela foss� aplica-
75, 5%; da Saad Scania, 66, 7%. A da cm nosso salário, nosso reajuste 
Ford Brasil publicou seu balanço este ano deveria ser de 239%. 
com atraso e cheio de alterações ISTOE 31,05,:1979 
contábeis. _ de torma que 

º Salário, um dos custos OI E ESE nao teve Jinda cond1· 
O dos _1.:,..:,... Os úl · dad - d 1 · • 1 M · peso _.......,. t1mos os çoes e ana isa· o. as, no peno- d 

· 
d d 72174 ( · d d a e sobre a estrutura de custos o setor m-o : epoca e ur r · dustria1 feita lo IBGE, são muito in-pressao contra os trabalhadores) d. , t . ', E pe lf. 0 lugar mostram d t 900º' 1ca 1vos. m pnme , os lucros ela c 1egaram a . 'º· ue os salários não representam um cus-As �esrnas empresas citadas, (e exces.5ivo para as indústrias. Vale ain-no per1odo de 72/77 obtiveram da obseivar que a estrutura de custos do lucros de 160%, 231,5% e IBGE foi elaborada sobre os resultados 231, 1%. respectivamente

_-
Em do censo industrial de 1970, o que signi-1977, os lucros sobre cap,1�al fo· fica que, de lá para cá, 0 peso relativo ram estes: Volks. 52, l '>o, �e- dos salários diminuiu (conseqüência da cedes Benz, 113,5% ; e Scania, política de arrocho), enquanto aumenta-48·'ó. Ao mesmo tempo, no.ssos ram substancialmente outros custos, salários continuavam ( e . amda como o de insumos importados (graças continuam) sendo comprimidos ao depósito sobre as importações), para pela política salarial de arrocho, não falar dos financeiros (graças à dispa-

Até 2 

2 a 14 
14 a 30 
mais de 30 

5,5 
3.9 
0,2 
0.04 

rada dos juros). 

57 
40.5 

2 
0.5 

19.6 
57.7 
13.9 

9 7 

E mais: se as empresas concedes
sem aumento de 20º1

0 
aos trabalhado

res, seus custos (na folha de salários) 
não subiriam mais que 1,6�;, no setor 
automobilístico. 1,9\ no de borracha 
ou 2.2º,'., no de ônibus e caminhões. 

\.\1 .\ \t ,. 
Estruturé� de insumos no setor industrial 
Setores 

1970 

Material elétrico 

Equip. eletrônicos 

Equip. comunicações 

Automóveis 

Ônibus e caminhões 

Autopeças 

Borracha 

Fiação/tecelagem 
artificiais 
Fiação/tecelagem 
fios naturais 

Outros têxteis 

Vestuário 

Calçados 

Metalurgia de 
mio-ferrosos 

Máquinas industriais 

1 Salé . 1 
Encargos 

nos .. 
(Em porcentagem) sociais 

15 .7 4,7 

14,3 3,8 

13,2 3,6 
8,2 2,5 

10,9 2,9 
16,8 5,0 

9,3 2,5 

12.4 3.5 

16, 1 4,8 
14,5 3.9 
11 ,O 2,7 
1 7, 1 4,2 

8,9 2.6 
23,9 6.4 

Fonre: Marriz de Relaçóes lnterindustna,s/ 19 70//BGE 

: 
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Salários X lucros 
l-l'II:- <fin•ÍJ:l'lllc•s QllíllllO li illf1Uf'IICÍ8 
llt'J:lllirn cio 1111m1111l11 cios s11lnrio1111111 
lunc .... Ora. 1• 111 l 9ii, a s11111u de t11d1111 
u" '-lllarios pa1,!11s pl'la Volks, llCrl'i.
l'idc.,.. ,los t•11rar,:os lint'iais, rl'preict•ra
t 11\'II Ili.�', dt• suns dt•spt·sns �lohai!!, 
Â'-'-Ílll, 11111 1111111t•11to salariul ele 20', 
pru,·c1<·11ri11 1111111 l'lc\'n\·iio de aper,Rs 
:,.�, 1 lll'S/;01" dt·s11t'SII!-, ou ml'IIUS aitr
,IR, w 1·omp11lac os 11pe1111s O!c Rtunera
lc,c,. pum o pt.'si-0111 lil(ado diretamente 
à prodU\'ÂCI. 

Diante da reivi11dicação drn1 üpcrá
rios, exigil1do um aumento salarial de 
20',, os cti retores da Volkswageri do 
Bra!-il alegaram inidalmerite que a 
empresa não pôde atc11clê--la, pois 
atravessa urna situação difícil e e&11e 
aume11to eliminaria os lucroe que ee
peram para 1978. 

fábricas da V11lkswa1,:e11 hrnttilcira 
trnhalhom :19 mil 11pcrário11, que i:a
rn11tern uma pruduçao dinria de 2.100 
veit·ulos. &,me11te em 19ii. u empre
�a pr11du1.iu 47:! mil u11idndcs, t' a 
produ\:1io an1mulnrla c11tre l!l.'i'i e 
m11r\·11 de 197J( t11t11li:w11 cerca de 4.2 
milhilt'!' <.le \'Ch-ulos. Oulro i11dicnd11r que a saúde dos 

)urre .... <ln Volks do Hrn:1il anda bos
l 1111111 h11n: 110s quatro priml!iros me
'-l'!' dl' 1978, ª" ve111Jas da empresa rio 
mnt'11do i11ter110 numt•11t11ram 49,!i", 
t'lll rcla\·iio ao mesmo períodl, do a110 

Pª""Hclo l' ns cxportui,·c">('s cresceram 
:ti,i',: (0.1-',). 

Essa lame11tação, contudo, não re
�iste à prova dos uúmeroe, que ates
tum o giga11tismo da Volkswa,ten • 
que é uma das maiores empresas pri
vada!' do pai11 - e i;eu11 amhicioio,011 pla-
11rn1 de desl'11v11lvime11to. 

:rudo is110 fa_1. da t' mpresa priracipal 
filial estra111(e1ra dn V11lkswai,:e11. Si', 
perde para a mal riz ult•mã, que t•rn
pr�i:u t:!(i mil opt>rârio,, e produziu 1.6 
milhão de vein1lc1N cm 1977. 

No11 ltHOm'de àn.•a rn.1111truida daM 
o,,. p1,,pri11" lial1111\'0s ela \'olkswu-

1!1"111 cl1·'-111t•111t·m n prt-cl('11pad10 rle 

A.;ôTI/S 

Tomo..�no-3e os dados acima sobre o numero de 
operarios e a produ�ao da VJlkswagen brasi
le�ra e da ma'j;riz alema em 1977, temos a S_!! 
guinte relaça.o: 
Volkd bra3ileira: 39.000 opera..-ios pro;i.tzem 

472.00G u.r.ª.•lades ou seja, 
para cada operario, 12,l 
unidades produzidas; 

Volks alema (matriz): 136.000operarios pro
duzem prcduziram 1500000 

Do 

unidades, ou seja, 11,7 
por cada operario. 

L relaçao entre operario/produçao indica u
ma maior produtividade da filial brasileira 
da Volksua.gen onde os sal&-'"Íos sao menores 
que nq matriz alema. Compreende-se facilmen 
te porque 03 lucros fabulosos da matriz br-; 
sileira puderam compensar folgadaoento os -
prejuízos da matriz alema nos 2/3 anos se

.guintes & "crise do petroleo". 

Beagá, capital da fome 
0( F'°ATc �\ 23 

Percentual M4dio de 
ingestão 

ALIMENTOS------
RegiSo Metro- Região 

politana de Nordes-Depois de ganhar o Campeona-
to Nacional da Carestia - e talvez, 
por isso mesmo -- Belo Horizon-
te entra galhardamente no páreo 
para arrebatar também o título 
de Capital da Fome. Se você 
pensa que o nordestino é, em 
geral, faminto e desnutrido, você
está certo. Mls. se além disso 
acha que no Brasil nã•J existem 
situaçoe� piores, você está r2don
damente enganaJo. 

�o/H,._ "• �Ao P1tvt• 

A Codevas f é acu.sada 

de burlar /,eis trabalhistas 
BRASILIA (Sucursal) - A Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do Rio sao Fran
cisco ( Codevasfl contrata trabalhadores 
rurais em Sergipe sem carteira assinada e
sem direito a férias e a décimo-terceiro sa
lário. A denúncia foi feita ontem pelo bispo de 
Propriá. Dr. José Brandão de Castro. e pelo 
arlvogado trabalhista Wellington Paix��· �a 
mesma região, em sess�·o de aud1_enc1a 
púhlica realizada pela Comissão Especial da
Câmara para o Vale do São Francisco. 

�gundo os denunciantes, a Codevasf, 
npesar de ter como finalidade a pro�oção do 
desenvolvimento regional, na prática adot� 
um comportamento que resulta numa s�
tuaç.!lo oposta à que beneficiaria a comum
'rlade. Em primeiro lugar, é acusada de de
sobedecer as leis e remunerar o trabalhador 
�m m'veis inferiores aos do salário-mi'nimo. A 
discriminaç1!o maior recai sobr� a mulher 
trabalhadora, que recebe por dia a remu
neraç!\o de vinte cruzeiros - a met�de da 
remuneração rlada pela companhia aos 
homens -- sem direito a descanso .re11,nj1e-
rado. 2&•ti'•i 

1. Calorias
2. Proteínas
3. C4lcio
4. Ferro
5. Vitaminas

A 
81 
81 
PP 
e 

EST�OO ºéte�ã�prego 
A Companhia Vale do Rio 

Doce ji demitiu 620 trabalhado
res da sua unidade de monta
Kem de vaa6el em Itablra, que 
etti aendo deutivada. 

A'tntormaoto t.do prealdente 
doMDBdelanuOeratl,dtp u
tado Jorp ,._, e foi eonftr. 
mada pelo preatdente do 81nd1, 
cato Metabue, Jotf Pleri Perel· 
ra. 

Acreacentou que todoa OI ou-

tros opertrloa da fibrlca de va
,oes, cuja operaçlo t de respon
aabllldade da Convap MK de 
EDKenharll, que trabalha para a 
Vale sob contrato, serio diapen
sadoa at6 o flm deste mh, totali· 
undo cerca de eoo demluõel. 
ae,undoPerelra,ademlldoem 
maua provocou srav• proble
mu IOCia1I em Itablra, que o 
prefeito e o blapo D. lürlo Our· 
Kel estio tentandoreeolwr, ape
lando l Vale para reconJld�
1U& decl.llo. 14 - �·li 

"O desemprego, que agora 

B. H. te 

103 104 

191 "'209 

82 87 

91 155 

80 78 

124 210 
95 103 

207 237 

208 244 

atinge números bastante ex
pressivos, é 12ma du mais gra
ves consequ!ncias da crise que o 
mercado lmobil lérlo de São 
Paulo vem enfrentando atual
ménte. em razio das medidu 
restritivas Impostas pelo 10· 
vemo ao setx>r", diaae ontem o 
presidente dó Sindicato das Em
pi,esas de Compra, Venda, Loca
çlo e Admlnlstração de Imóveis 
de São Paulo (Secovl), Abdul 
Waqull. 

Estudo realizado pela enti
dade Indica que a ocupação di
reta de mio-de-obra. pP.laa em
ptesaa a ela filia d u e Instalada.! 
em·SAo Paulo. deveré cair para 
30-mil operérlos até o final deste
ano, embora tenha chegado 1 

214 mil empregados em 1973, ve
rlflcal'do-se, portanto. uma 
queda de 115o/c desde então. "Es
ses números são multo significa
tivos se levarmos em conta que. 
hé dez anos, portanto em 1968. 
aô o municlpio de Sào Paulo em
pregava 82 mil operérios no se
. tor, contra esses 30 mil Jéespera
dos", disse o presidente do 
Secovl. 4 DE M�IO DE 1978 
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�ªJustiça o FGTS
FOLHA DE S. PAULO 
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Uma nova discussão em termo do· 
�undo de Garantia por Tempo de Ser
viço começou a aparecer nos Qltlmos 
anos - 12 anos depois dessa leilslação 
entrar em vigor - dMdtndo Juristas e 
magistrados: eat• tm debate o di
nheiro que o UAlartado optante do 
FGTS perde ao deixar uma firma. 

Os sindicatos não estão inals se 11· 
mttando a homoloaar as ·cU.Q>tnsas, 
mediante a liberação do valor depo
sitado em u� conta vinculada ao 
nome do empreaado. Os advogados Já 
estão exlalndo a "Indenização ou fundo 
de garantia equivalente", ou seja; a 
quantia que todo trabalhador terta 
direito a receber, se não fosse optante, 
correspondente 80 resultado da mul
tiplicação de seu último salário pelo 
número de anos de serviço. 

Apenas em SAo Paulo, num espaço 
de 30 dias. a Justiça do Trabalho �
cebeu no mlnlmo quatro casos de!te·
clamação, exigindo a diferença entré a 
Indenização e o FGTS. Eles represen
tam apenas os- processos que chegam 
80 conhecimento dos fun«glonários do 
Serviço de Distribuição dos Feitos da 
Justiça do Trabalho <descobertos por 
uma curiosidade pessoal>. pois as 32 
Juntas de Conciliação e Julgamento 
recebem diariamente de 300 a 400 
reclamações, que não são separadas 
por tipo de pedido. Desse total, não se 

OPTAROUNAO 
Vários empregados já chegaram In

clusive a vencer a questão em pri
meira Instância, nas Juntas de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Santos e São 
Bernardo do Campo 

Por enquanto, cada Juiz trabalhista 
dá•sua própria Interpretação ao artigo 
165, lnclsco XIII, . da Constituição 
Federal. Mas, os advoaados acom� 
panham as sentenças com expectativa, 
esperando apenas que uma dessas 
ações seja decidida pelas lnstãnclas 
superiores, para caracterizar a "Juris
prudência", apesar de existir prec.e
dente de fundamentações vitoriosas. 

Entretanto, não é apenas o problema 
tia equivalência que vem preocupando 
1>s juristas, quando se fala ctm Fundo
tie Garantia Por Tempo de Serviço. 

Ela talvez seja a Qnica 19'1, opcional 
(que deverta ser aceltadepe1*fendo da 
vontade do freguês), que se toma 
praticamente obrigatória, jà que ne
nhuma empresa admitiria um fun
cionário que se recusasse a optar pelo 
regime do FGTS. E, apesar dessa 
prática ser Ilegal, dificilmente o em
pregado ou candidato ao empreao, con
seguiria provar em Jutzo a aUtude 
patronal, somente adotada porque lbe 
convem, em detrimento do as
salariado. 

temldéla do número de trabalhadores A DEJ'ASAGEM 
que plelteam a equivalência da ln- Também continua sendo criticada a 
d e n I z a ç ã o . abertura da lei que permite ao patrão 

demitir o aasalarlado, mesmo sem Jus· 
ta cusa, Incentivando a rotatividade da 
mão-de-obra. . . 

Mas, a maior dúvida que a 1eaiataç'9 
suscita é o problema da equlYailênela 
Indenizatória. E discutir se o empre-
1ado posaul em sua conta vlnc\ilada, o
mesmo valor que receberia pelo �tlao 
reatme da Consolldação �-- J.,eli do 
Trabalho < CLT). caso nlo fosse optante 
doFGTS. 

A lei do Fundo de Gatantla lnltltulu 
a figura da deml11ão, mesmo sem Jus
ta causa, mediante a liberação da ln· 
denlzação por tempo de serviço. Só que 
ao Invés de ser pa1a diretamente pela
empresa, a Uquldação é previamente 
coberta por um sistema de depósitos 
mensais, no valor aproximado de 1/12
do salArlo do empregado, em uma con
ta vinculada a seu nome, que poderá 
ser movimentada mediante a com
provação da dispensa. 

E, apesar dos Juros e correção 
mo.netárla Incidentes sobre o depósito, 
a lei não consl�erou as promoções que 
o funcionário poderia ter por mere
cimento, durante o tempo que tra
balhou para a empresa. A defasa1em,
segundo os Juristas, chega algumas
vezes a mais de 70%, pois a Indeni
zação do não optante é calculada com
base no últlmo:,rdenado,multo superior
ao seu salário Inicial, mesmo com
correção monetArla, se ele teve ai·
suma promoclo por merecimento.

FOLHA º\--\
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,,... te ., u.uiue da miio-de-obra 
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HA pouco mats de um ano, a Fons 
demitiu de uma Qnlca vez, mais de 
soo operários, que dllcordavam da 
redução do horàrlo de trabalho e 
correspondente diminuição dos 
salários; l mesma época, a Volka
wagen dispensou no decorrer do 
mês de março, 806 trabalhadores, 
dentro de um plano usual de ro
tatMdade de mio-de-obra. 

Esses são apenas dota casos Ilus
trativos, pois de acordo com dadol 
levantados pela Fundação Instituto 
de Pesquisa Econômica da Uni
versidade de S4o Paulo, em estudos 
feitos em 74 - mas somente aaora 
divulgados pe1o Ministério do 
Trabalho - a taxa média global de 
rotatividade da mão-de-obra na ln· 
dústrla automoblllsUca, naquele 
ano, fol de72,16%. 

Nas fAbrtcu com até 100 tra
balhadores, elevou-se a 106%. cain
do para 32,38% naquelas que em
prepm mais de 1.200 tuncl9nArtos.' 
. No setor da lndQstrta elétrica, 
eletrônica, a media ilobal foi de 
62,78%; na metalllrilca, atlnatu. 
62,65; e na àrea da conatrução clvU 
chegou a 177,4S'li, aendo que na• 
pequenas empresas, que têm atfi 
100 empreaaooa, alcançou 314,67% 
e superior a 50% naquelas que pos, 
suem mais de 1.200 trabalhadoret. 

Todas essu dispensas foram 
praticadas mediante a apllcaçAo da. 
Lei do Fundo·de Garantia por Tem
po de Serviço. 

E, aomente boje é que 01 Juristas 
descobriram que eua leatllaçao 
vem lmpulalonando a rotatividade 
da mio-de-obra, concedendo aos 
emprelárl01, quase que absoluta
franquia na utilização dos seus em-

pregados. Tanto quê o ministro ,do 
T.-abalbo, Amaldo Prleto, enviou 
e.s1a semana aos ministérios do 
Planelamento e Interior, projeto de 
lei que dà nova redação e altera a, 
normas que disciplinam o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço, 
cujo principal objetivo é r.eduztr a 
rotatividade da mão-de-obra, ou 
dificultar a dispensa do empregado 
pelo empregador. 
· Segundo o deputado estadual pelo
MDB, Almlr Pazzlanotto, todas es
sas despedidas "vêm sendo pra
ticadas sob os olhares complacen
tes do ministro do Trabalho, Arnal
do Prleto". Disse que nesses casos o
governo nada pode fazer, pois o em
pregador aplicou a lei do Fundo de
Garantia.

Disse que com o advento da lei do 
Fundo de Garantia, Instalou-se um 
poder praticamente absoluto do 
patrao sobre o trabalhador, com 
reflexos ne1at1vos nos mais 
variados upectos do contrato de 
trabalho. Explicou que como a 
quantia que representará a Inde
nização é previamente depositada 
mediante contribuições mensais,
que 840 geridas pelo BNH, o em
presário flca à vontade para desen
volver um plano de substituições 
constantes, trocando os empre-
1ados cujos salários ultrapassaram 
os nivela fixados pela lei da oferta e 
da procura, por outros que "se con
formam em permanecer nessas 
faixas, ou voluntariamente abaixo 
delas, coaatdos por longo perlodo de 
Inatividade". 

Para Puztanotto, a alta rota_tl
vldade da mão-de-obra, patroci
nada pela lei, é danosa aos lntersses 

nacionais mais amplos e verda· 
delros. Segundo ele, o trabalhador 
continua acorrentado por uma 
legislação anacrônica e tenden
cloaa. 

"Os trabalhadores sempre toram 
os prlmelrol e quase sempre os 
Onlcoa a suportar as nefastas con
sequências de um reilme polltlco
econômlco voltado para os Interes
ses empresariais, dos erros de 
planeJame,ntos rnal arquitetos e 
pessimamente dimensionados, de 
uma Inflação persistente que su
pera os prognósticos mais pesslmls· 
tas. de uma burocracia emperrada, 
de uma Justiça mal aparelhada, de 
um Ministério do Trabalho omisso, 
cuja preocupação maior tem sido 
abafar as violências patronais, sem 
fiscalizá-las ou Impedi-las." 

Na' realidade, as causas da alta 
rotatividade de pessoal são multas 
lnclutndo-se entre elas a mé sele
ção, · trell)amento, problemas ha
bitacionais, de nutrição, de sa0de 
pObllca e até mesmo de burla ao 
FGTS. 

Multas vezes, o próprio empre
gado fica IP'ato por sua demissão ou 
até mesmo a solicita, para poder 
levantar o valor depositado pelo 
Fundo, que somado a férias propor
cionais, aviso prévio, 13. 0 e outros 
encargos, aliviam pressões finan
ceiras. 

Alguns chegam a dividir o per� 
centual de depósito sobre o Fundo, 
com o empregador ou o liberam do 
pagamento dos 10% de multa sobre 
o valor global da Indenização. E
todas essas práticas dificilmente 
são fiscalizadas pela Delegacia 
Regional do Trabalho ou ainda 
denunciadas pelas partes. 
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Indenização pelo FGTS
, 

e a metade 
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�cutaçAo e Julaamento do �io. de No caso da Bloch O Jull dectdttiJaneiro, condenou esta aemana a pela lndenizaçAo em dobro porqueempresa Bloch Editores a &•1ar a O ex:tunc1onArto tinha maia de 10
�rd�c�n:gro Wc:!�aJoi' U: anos de cua e. embora optante do 
aitado em IUa CODta VIDcullda Fundo, foi demitido . Mm JUlta 

A u1 • , causa. UWJzando aiDdá o principio q • vale citar um exemplo: em da equivalência, Obrtaou a Blocb a dezembro de 1971, um emprepdo completar a diferença entre o valorcom aell anos de cua oontava em depositado e o que O tuncloúrtosua conta vinculada do FGTS com teria direito 18 nlQ foue optante doum laldo de 31 mo. z,te mesmo rr..TS. 2 1 5 ".] • 
· 

. tunclnilrlo, em t,ual DeJ1odo. se fOI" · 'f_ • • '1 • 

se demitido e lndenlzado :pe1a an-
Up CLT, teria direito a �ber um A 25• Junta de Conciliação e 
total de CrS 97.500.00. Ou aeJa: lal Julgamento da Juattça do Tra· 

VEJA. 5 DE ABRIL 1978 

FUndo e o da estabWdadel, nos 
��ho, na Capital paúlista, Jul· tennos da Constituição Feaeral. 
gó9 carecedora de .ação a_recla- Examinando longamente aiífente Esperança de Souza San- questão, a 25a. Junta decidi u 
toa, que havta movtdo reclama· que nem o bimcô em que Espe
ção trabalhllta contra o banco rança de Souza Santos traba
em que trabalhava, pleiteando o lhava, nem o prôprto BNH (ees· 
pa,amento de 1mportlncia cor- tor do Fundo) podem ser culpa
re,pondente l diferença dOI de- doa por um erro de siatema. "Se
põaitos do FOTB, recebidos por a prôprta legialação do Fundo
ocutlo da rescisão do contrato d' azo a essa deseqúlvalêncla, 6 
de trabalho, e da 1nden1Zação a maia que evidente que even
que farta jua, se não tosae op- tuais lesões de direlto aõ podem
tante. Isao porque, alegava are- partir do prôprto slatema, nlo
elamente, ocorre equivalência concorrendo o empregador nes
entre ambos os tnatltutos (o do se desiderato. s., . ti

Sindicatos e governo discutem 
i/Au11·.�o entre o co:)c-de:1ad.or z:,ral -::a:, e . .Y)cia�s (IPEA), Lu·�:; zoi-,t:11a'1 .. 

FGTS 

dD I n:,ti t.i b d.P. Pesq:lisa:, E,:-;ono-:i:- e seis d:·. ri,:t"":1 té;:3 .3 �ndJ ,:ai.:::: na :,t-d,, d:) DISE':lE . 
.-1,11,u t.'i;id1t, Jm Santos. pre!id,,,,, da f'ed,·ruçri" meçou a se intcn:-ifícar a partir de l 1)(18. De tais estudos- não $C conclui. po· 

dm .\frtalurJiH'/15,' Au11usto Luprs. prelid,·ntt· J., , 

Ulf.'f.'Sf , ,·,n· p,,·11de111e da f·.-d..,uçáo do., Qu,ú11 
um ano apos a instituição do FGTS. c íém. se a rotatividade é. como querem 

CIJI; t.duardo Luü111s/..i. pre.\id,·nt,• ela Ft-drraçào d••I que as dispensas de empre�adOS .!prt!- OS diri);!CnlC\ ,indicais. instrumento d\l\
Téx1tis: .\,'lsu11 Gonça/,·es, pres,dente d" Si11d1ct.to sentam picos . . . 

d · · 
1 • 

· 

.!oi .\farc,•1tetms. /lu.�o Perr:. pn·.iid,•nt,• du f,·d,·ru . 
anuat� as vesperas OS cmpregadorc� para reprimir Sa artOS. 

,ü" Jo, rrabalhudorrs c,na11,,,: , . . ·11/'ri•do Su""""· reaJustes salariais da categoria. Lm ou· Entre 500 empregado\ demitido:, pela 
Jrr,·111rJ.,Si11Jica1odmGrufico, tro ressalta que as dispensas pc:lo cm- Ford noanopassado,"a maioria··.scgun· 

Cerne da questão - Embora a reu· pregador são a principal causa da rota do o DIEFSE. asscg..irou que o empre
nião de quinta-feira passada compor- tividade. pois superam em até cinco ve- go seguinte representava redução sala· 
tasse a discussão de variadíssimos te· zes, em certos caso, e oportunidades. as rial de 21 % a 49%. Os empregadores. 
mas. ela acabou se concentrando prati- demissões espontânea�. De outro lado. contudo. négam que dispensem seus 
camente na questão da rotatividade da pesquisa do DIEESE junto a mctalúrg.1- empregados com tal intento. 
mão-de-obra. para a qual o governo pa· cos da capital, desempregados cm junho 
rece mais inclinado a contemplar remé· e julho do ano passado. constatou que 
dios. No memorial entn:gue a Velloso. 52% tinham permanecido apcn:1:- até
aponta-se o regime do Fundo de Garan- onze meses no emprego. e 79')i, :ué 24
tia por Tempo de Serviço (FGTS), que meses. 
levou ao completo desuso o antigo ins· 
tituto da estabilidade. como principal 
responsável pela rotatividade. Assim. 
elevar de 10% para 100% sobre o saldo 
do FGTS do empregado o depósito de· 
vido pelo patrão em caso de dispensa 
sem justa causa foi a sugestão oferecida 
no documento para diminuir esse pro· 
blcma. "Acredito que aumentar o dep,>· 
sito não é o cerne da que�tào. mas sim
determinar a causa da rotatividade ...
ponderou Zottmann. 

A rotatividade. por 
certo, é elevada. Trabalhos levando em 
conta números fixos de vagas pelos cm· 
pregados que as ocupam num determi· t 
nado período levam mesmo a resulta· 
dos expressivos - médias de perma
nência no emprego inferiores a oito me
ses, como é caso de uma pesquisa re· 
ferente a 1974 (1·eja o quadro). ln. 
vestigações baseadas na relação entre 
desligamentos exclusivamente destina
dos à reposição de empregados e o vo
lume total de emprego, como a da ,,jiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Causas à parte, Barelli. pelo DIEE· 

SE. desde logo procurou demonstra, a 
relevância da rotatividade. Lembrou 
que a Emplasa. empresa paulista de 
planejamento - do governo e. portan
to. insuspeita - concluiu. num cstuJo 
sobre zoneamento urbano. que foi de 
70% a taxa de rotatividade. no período 
de um ano, cm São Paulo. Doze estu· 
doi- sobre o assún to foram entregues a 
Zottmann. No entanto. como o �cu con
teúdo não foi publicamente divulgado. 
mas ape11as relatado sinteticamente. fi. 
ca-se sem saber a que conclusões pode· 
rào induzir o governo. Boa parte doses
tudos refere-se a fenômeno� aferido, pe· 
lo DIEESE junto à categoria dos meta· 
lúrgicos paulistas. Um deles mo:,1rnr1a 
que a rotatividé!de da mão-de-obra co-

ABAPe. divulgada pela Secretaria do --�-------+----

Planejamento de São Paulo (veja o qua
dro), embora menos chocantes. não dei
xam de oferecer apreciáveis indicaçCics. 

155 
147 8 

As taxas de rotatividade. por exemplo. ' . ..,. ______ 1_7_3_--+ __ 7 __ --ti,J 

atingem mais fortl·ment:.: os trabalhado
res mensalistas menos bem situados na 
hierarquia dl> trabalho. E as dispensas 
são mais elevadas que as demissões es
pontâneas. Constatação corroborada. 
ainda. na pesquisa do Sindicato da In-

Vestuário e 
calçados 158 7,5 

Produttts 
_a_li_m_e_nt_a _re_s ___ 1_5_3_--1, __ a __ __.� 

Const rução 
civil 229 5 
Serviço de 

dústria de Autopeça� (Sindipcças). Nu _tr_ a _ ns-'-p_o_rt_e
-1-

__ 1_1_1 _--+ __ 7 __ _. 
ma amostra de 28 empresas do �ctor. ' Comércio 

a rotatividade total em 1976 foi de 
34.1 'Yo - por dispensa. 20.4'.li,. e por 
demi�são espontânea. I 3.7',.,n. Em 1977. 
tais índici.:� foram. respc1:tivamente. de: 
41,1%. 27,2%e 13.91!'0. 
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J� l)E MI\ÍO É DI-' �O TUúlALHADO� 
ALGLltM fOllflllA CCNTAP. PRA GENT 

llOUrTf"M ESTE Di°A 

® 

1� DE MAIO 

Pas�toral do ft;fundo do Trabalho 
f/V,_#,g,er;opolt6: 89a Jf 1/rq. Sao Pavio

'}1 ORGANIZA .C Â O � l N DICA L O PER Á R \ A
DEVERA" ADQUIRIR TORCA E PRESEN�A
SUr)CIENTE A QUE. O TRABALHA'DORTEl"\ 
n·rRE(TO. ,.., 
SUAS ASSOCIAC,ÕES TIEVE.RAO TE."A tJMA 
rORtA 1>E FAZER VALE.R O DI �E.\TO l>E.. 
SUA RE.PRESENTAÇÃO E. PART\C\?ACAo:

>

( Medelim) 

fiA
°

E,'.>OANOS ATAA2 t;� OÍSTIA ri(· 

IIIJMA LEI 0.IIE ,1'0H6i°II O CPEIIA�ÍA,' 

f<oMENS MULHERES e Ct\lANCAS TII.AaALKAl/1\l'I a. Tl 
) : J'1 I-\O"AS POII DIA. 

/,_.;.._ ____ .....,A HISTOP.IA REGISTRA MS Mlr-1 
/ VE �AP.v.<\o MCF17es v,e OP( "'"Í\,o� CAIAN�AS .l)E 10 f 

1 ANO$ M\11 DO AS ,u SIMAS C1:>Nll1ÇÕ !S �I TAA&ALI-+ 

M 18éb os OPE!'.A0P.tDi DL::. ESTl\005 VNl!IOS �OME�ARlll'i 
A .1.\/TI\. l"lAl5 bE lMILHAO rr rl\11!AlHAD0�tS- PARrlLi7.ARA,, C TAAIV\OiO 

El'I lHICAGO 110 .--iu,,_� 

OSlt!ViR\DS Es-TA�Al'I �U. 1
141'DOS E o., l?ATIIÔES IV,� 
Dl\kAM ,Uf'lli°Mlll-11- Mll-

-N LS,J:HA�ÁO ! -
__ J 

PAR.A OS-OPfll/ÍR10'> tr!V\ORTE DAO.UL 
LE'i COMPAHHE:11\n!. N�O �OI itHÍtiL 
A J.\/"TA AUMENTOU C.OH TANTO \1/60i 
QIIE O 60\JEP.NO SE JJiu Df.ll.lGAl>O A 
MA'-l!A,_ UM NOVO JUL�l'\MEl'ITO E 
os of'.EP.1'"R10!. l'"OP.I\M 1'.ic.oN H�C.J 
DOS I NO CENT6S / -

IS�O.-Ml:'.SMO" C-01"'1 ô c;usfo. DE 11 {DA .sv e IRllU-
�Vf. NEM l\OJ'l'io, os .. L�P.10 ª"'"º DoJEtTOG.v 
rsn: r41'io llA"NEM P"'A" SUSTENltr AíAMltiA.' 

TRÊS ANOS tHOlf>, H'I H,Sq. OS OfERARIOS .H DIVEl'.505 .....:.IIE-_ _.._.JBL...lt,;...,ii.oa ... 
PRISE� llEl/NlbOÇ NÀ-TA.A1'1CA MCl.DIRAM �E:ilJC�lt A 
DATA·ºº r DE MAIO l'CIRA-UM?IRA� os a.ut MOIIR(RAI'\ 
f MA-P.CAII. NOVAS fTAl'A!, J]� !,�TA r,r,. Cl/\6Sf 
OP!MR.10, 

E A l.UrA CON r, NUA, { 
TEMOS MIJl!II� Cô/54\ 
AINDA PP.A c-t,1-/Qil1!.T�. 

N VO COMI CIO -rn1 OM11Nlt O Ir 
A l>OLltlA COMECOU A IITIRM 
�ONTRA O POVO � P'-EkDE SEí! 
'TP.AULHA�o1U'S QIJf HAl/1N'\ 

® 

i O julgamento dos oito oper nos que 
�iaram conhecidos como os NOito de 
IChiago"-, foi um grande hrn, uma 
1m�ntira énQlada ra conden1-los 



.. 

; 

A 1o1A -rsrÃ1-1coriTEcrnoo rt.MBEM /'IOÇ s,/'f. 
D1CATOS1 PROCURAriDO IN'f:ORMAR.5tMDIC4.
L!ZANDO NOVOS CDM PANHEIROS, PART(Ci-

� PANDO EM G!WPO DAS ASSEMBU 

�.-;,-:::-� IA. n,swrt"HDO SOBRE OsiN • 
. ";S_�:(!',. �ICA TO, ORGANtZllNDO CHAPAS, . . 

PARA C0/1.COAli.ER IIS éLE1,o·es
DO 51/fDICATO. o 

FOLHA DE S. PAULO 

�Dia do Trabalhador" 
Concentrações populares em São Miguel 

Paultsta. Cangalba. Itaquera e Vlla Praia 
marcaram ontem o Inicio das manifestações 
ltgadas zo "Dia do Trabalhador" em São 
Paulo.A primeira foi convocada pela Pastoral 
Operária da região e as outras tres tiveram 
como objetivo o lar.çamento do abaixo-as
sinado que está sendo passado pela Comissão 
Metropolitana do Movimento contra o Custo 
de Vida. reivindicando aumento salarial 
acima dos índices do custo de vida. abono 
salarial Imediato e congelamento dos preços 
dos gêneros de primeira necessidade. 

Em São :..11guel. quinhentas pessoas reu
niram-se para ouvir o bispo da zona leste. 
dom Anl(l>llco Sãndalo. e .representantes da 
oposição sindical dos rr.etalúq�lcos de São 
Paulo, e assistir à encenação de uma peça 
teatral sobre a luta dos operários de Chicago 
em 1886, que deu ongem ao 1. º de maio. 

Segundo dom Ange llco. a manttestação or
ganizada pela Pastoral Operàrla foi realizada 
na véspera do "Dia dos Trabalhadores" para 
que todos possam. "Ir aos sindicatos e ma
nlrestações suas no dia 1. 0 de maio". "E Im
portante que os trabalhadores compareçam 
às manifestações do sindicato e discutam a 

sua situação. :'-Ião lena srntido a Igreja !icar 
fazendo outras manifestações no 1. 0 de maio, 
Impedindo na prática que os trabalhadores 
apareçam nos sindicatos ou em outras ma
nifestações que convoquem" - disse o bispo. 

Em seu discurso. ele denunciou a situação 
•·verdadeiramente desesperadora" da po
pulação. ·'Em Jacu!, por exemplo. tivemos há
pouco tempo uma ep1dem1a de tifo. Aqui. na
região de São Miguel. há o caso da tuber
culose. Essas são doenças da fome e da mi
séria" - afirmou.

Em sua opinião. as respostas que o governo 
dá a esses problemas "não contribuem em 
nada". "Por exemplo. o salário mini mo de 
Cr$ l,SG0,00 é irrisório. E uma verdadeira 
afronta ao trabalhador. A resposta a esses 
problemas só pode vir do proprio povo. E o 
povo organizado que pode conseguir alguma 
coisa, não se pode esperar eternamente". 

Por sua vez. o representante da Pastoral 
Operária, que também integra o movimento 
de oposição sindical dos metalúrgicos de São 
Paulo, responsánl pela chapa 3 que dispu
tará em junho as eleições para o sindicato. 
defendeu um engajamento mais ativo dos 
trabalhadores nas atividades sindicais. 

"Não adianta nada os pelegos ficarem tiran
do um dia de nosso trallalho por ano par;.i n:10 
fa1ei-rm nada .. -\ gente precisa ir aos suH1i
catos e expuls::.r os pelegos. lutando pel:i nos
sa libert.lade" -· a!irmou. 

"DIA DE LUTA" 

Por sua vel., o representante da P&stora 

Operária, que também lá compareceu. ::!llr 
mou: "Hoje, no Brasil, os trabalhadores sâ1 
obrigados a trabalhar dez. doze e até mai: 
horas pqr dia. porque só o salário não dá par, 
sobreviver. Por isso. esse 1. 0 de maio nã, 
pode ser um dia de festa, mas um dia de lu 
ta". Ele recordou. a seguir, a greve de Chi 
cago.·em 1'886. na qual os trabalhadores con 
seguiram a jornada de oito horas de trabalho. 

Após dizer que a inflação é alimentad, 
"pelo dinheiro aplicado em armamentos" 1 
•·pelo dinheiro enterrado em obras grandes i
desnecessárias", e não pelos aumento: 
salariais, ele concluiu: "0 ex-ministro Delrin 
:..;eto, que quer ser ministro outra vez, diss, 
por ar que houve um milagre brasileiro. l\'la: 
foi um milagre no papel. porque milagre mcs 
:no quem faz é :i dona de casa. com o sal;m, 
que a gente recebe". 1,0 de maic de 19, 
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operários 

''Bendita seja a Oposição Sindical'' 
"Essa missa dos padres representa 

>s a meios dos. trabalhadores por me
hores condições de vida e trabalho, , a 
'avor do operário, mostra a situação 
lo trabalhador com esse sal,rio agora 
le 1.500 cruzeiros, que nlo dá para
nanter a fam flia. Trabalho t1' 26 al'lOt
tm tecelagem I ganho a bem dizer o 
ialário m(nimo. O 1! de Maio é das CO· 
nemoraçôes mais importantes porque 
>Ode chamar a claue trabalhadora a sa 
·eunir e comproender a difícil situaçlo 
le salário, de tudo." 

O depoimento é do sr. Mario Pi
nenta, operário tecelão, presente i 
nissa que os 14 padres da Pastoral da 
:idade Industrial celebraram em ho· 
nenagem ao 1 ! de Maio, em homena-
1em aos trabalhadores. 

Quando a missa do 1 ! de Maio 
:omeçou havia mais de 5 mil pessoas 
10 descampado localizado no cora
:ão da Cidade Industrial de 13H e Con
agem, na Praça da Cemig, ao lado da 
greja sede da Pa!ôtoral da Cidade ln
lustrial. Na madrugada de sábado, 30 
!e abril, o DOPS invadiu a igreja sede 
la Pastoral e levou alguns Impressos. 
) caseiro protestou contra a invasã'o e 
oi ameaçado de prisão. Eram dez po· 
iciais

1 . .' ..• · . ! 
A pollcia estava querendo pt,r' e 

não na homilia e num impresso cha
nado' História do 1? da Mai9, que 6 
Jma história em quadrinho que ter
Tiina com um convite que a Pastoral 
'az para a participação na mina em 
lOmenagem ao 1� de Maio. O último 
1uadrinho d1 história traz um trecho 
>íblico: ·''Assim diz o senhor: praticai 
> direito • a ·justi<-.a e livrai o oprimido 
las mãos do opressor". 

De maneira que este é o aposto· 
ado da igreja, dos 14 padres, que po
·isso mesmo não se assustaram CQm a 

presença ostensiva do OOPS no local 
da missa. Importante, de resto, • a 
opinifo dos oper�rios sobre a missa, 
opinifo expressa durante a própria 
missa. Como José Moacir, por exem
plo,· um metalúrgico, que disse as
sim: "As coisas qua os padres estio 
falando tocam r,o ponto de todo mun
do que está aqui, toc.:i a fundo r,os 
problemas da gente. Achei bem melhor 
vir p'rá � que ir p'ro Mineirão. A 
gente se confraterniza mais que lá. Eu 
n5o acho que os padres estão falando 
subversão, Não tem nada de subversivo 
nisso. 1: subversivo 11ara os que nlo 
querem aceitar uma coisa assim tio 
bacana. Os problemas do trabalhador 
sâ'o esses que os padres estão falando. 
Acho que o ponto principal dessa mis
sa aí, da igreja, foi unir os trabalha
dores." 

De que falavam os padres 7 U que 
estava escrito na homilia que coletiva
mente os 5 mil operários, talvez mais, 
leram durante a missa do 1 ! de Maio? 
Falavam de fraternidade, de fraterni
dade openlria, de homenagem ao 1 ! de 
Maio, de Justiça a Trabalho para To

dos, que é o lema da Campanha da 
Fraternidade para 1978. Portanto, fa
lavam em saudação ao "pessoal que 
participa das associações de bairro", 
que eum chamados benditos no texto 
da homilia. E todos liam o que que: 
riam ler. 

A missa falou sobre essas coisas 
todas. "Felizes os que se reúnem em 
grupos de reflexão e comunidades de 
base", "Felizes os operários que lutam 
em favor dos seus colegas, na oposição 
sindical", estes sáo alguns trechos da 
homilia. 

O compromisso cristão é com o 
trabalhador, com o povo, com a liber
tação. Portanto, a vida do trabalhador, 

a vida do povo está presente numa mis• 
sa. Por que deveria ser diferente? Por
que não deve ser diferente é que no 
texto da homilia foi introduzida a Pre
ce dos Bairros. Dezenove bairros da 
Cidade Industrial de BH e Contagem 
deram o seu recado: "Para que os salá· 
rios cubram o custo de v.ida e nos per· 
mitam uma vida decente", era a prece 
do Bairro das Indústrias, habitado ex
clusivamente por operários. O Barreiro 
de Baixo, onde mora a grande maioria 
dos operários da Mannesmann, recla
mava "para que as empresas de ônibus 
ofereçam condiçôes humanas de trans
porte." Por causa de transporte, as re
presentaçôes de mais de 20 bairros da 
Cidade Industrial já fizeram manifesta
ção pública no Barreiro, no fim do ano 
passado, e agora em maio já programa
ram oova concentraç5o. A saúde, o 
"direito de participar", ou como quis 
o bairro Cabana do Pai Tomás, "Para 
que os sindicatos sejam livres, expres
são da oossa classe e defensores de nos
sos direitos", tudo isto e mais a exigên· 
eia da liberdade para os presos, a de
núncia da subnutrição, a poluição, de 
tudo, enfim, do dia a dia rla vida dos 
350 mil operários que habitam a região, 
homens, mulheres e crianças, de tudo 
um pouco se falou nessa missa do 1 � 
de Maio. 

Era uma segunda-feira. Não era 
dia de missa, como se costuma dizer. 
Há dez anos não se tinha oot feia de 
tanto operário junto na Cidade Indus
trial. A última vez foi em 1968. Ouran
te a greve de abril, que durou de 16 a 
26, 15 mil operários paralisaram o tra
balho. Tiveram uma vitória quando 
conquistaram um abono de emergência 
de 10 por cento sobre os salários, fora 

da época de campanha, e que foi esten-

cb-22 
dido para todos os oper,rios do paíL 
Muitos prosseguir,1m em greve at6 o 1! 

de maio. Nesse dia. lá atrás em 1968, 
os trabalhadores da regiio fizeram uma 
concentração para comemorar o 1 � de 
maio. Foi na Secretaria da Estado da 

Saúde. Li! dentro havia mais de 3 mil 
pessoas. A polícia cercou o local, jo
gou bombas de gás e fez algumas pri· 
sões. Mais tarde, em outubro de 1968, 
começou oova greve. A PiVI inva<.liu as 
fábricas, os patrões fizeram listas n• 
gras de dispensa dos operários mais 
combativos, houve prisões e, desde 
aquele outubro de 1968 n5o se teve 
mais notícia na Cidade Industrial de 
manifestações operárias amplamente 
participadas. 

Nesses dez anos, no entanto, nin
guém cruzou os braços. A luta surda 
dentro da fábrica, nos bairros, pros
seguiu, ano atrás de ar,o. De maneira 
que a missa do 1� de Maio n5o acon
teceu por acaso. A Cidade Industrial 
cresceu, a classe operária na região 
mais que dobrou. Muita gente vinda 
do campo, operários jovens, sem ex
periência de luta, mas experimenta
do na vida, é muito esse o quadro 
atual, de muita gP.nte que nfo sabe 
da existência de sindicato, de outros 
que acrt'ditam que a sa ld� é individ•Jal 
e vão tentar a vida como autônomo até 
dar com os burros ná9ua. Mas enquan
to isso a luta prosseguia e l>oje está a 1 
formada a oposição sindical, que os pa
dres saudaram, e com muita raz5o. De 
maneira que nesses dez anos também a 
igreja viveu mais, os padres aprofunda
ram a sua vinculação com o trabalha
dor. O resultado é a missa em home
nagem ao 1� de maio, ao operário e às 
suas lutas. 

Já no final da missa os padres ele
varam a faixa com o lema da Campa· 
nha da Fraternidade: Trabalho e Justi· 
ça para Todos. Depois, eles fizeram 
três oraçôes, "Pelos presos polfticos'de 
Itamaracá, que estão em greve de fo. 
me", pela anistia 

H;STófr,A do f'RiMEiRO cÍE MAIO 
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Manifestações em São Paulo, Recife, Salvador 

O 
l" de maio de 7R foi recheado de surpre
sa�. Em São Paulo. o presidente Geisel 
admitiu diaule de dezenas de milhares 
d1• trahalhad<>rt'll que os salários atuais 

:--:ln hnlx.n�. 

,·01.·1•s p1•dl.'111 fazer 1xir voci-s me$mos". 
l.olll!t' clns s1111duirhe� � do rhnpe, e-erra de 

2.f>OO pl'ssnu. a mui>Hia trabalhadores 
n•u11irum-sl' pnra r11rn1:m11rar o 1 ·  de maio110 Sindi'. 
rato dos �ll'tnlúr�iro1- de Sur,to A11dré no rtnlro 
industrial do ABC paulistn. O e11cu,:1ro serviu
para a disru�siio de assuntos politirn!I e t-co11ômi
l'O," - o que lc\'ou li aprnvuçiio, 110 fir1al. de uma 
propo,-t a de rerrioçõo cio Comando Geral dos Tra
balhadores. e11tidode ferhnda em 6-1. de propostas
favornwis n eui�tia ampla e irrestrita e de ronvo
l'A(',i(• de uma A!l.cemhlei11 Co11stitui11te livre" ao
ht!ra11a. 

fo�tu do I" de :'llaio Operâriu e U11itário". A rei 
11iã11. com dua� mil pe,soa; - talHz um terço e 
l.'stud1111te� ·· foi or11n11i'znd;JJ>E'las oposiçiies i,m J 
si11dicRhl!- e movim('11tos i11 t•pe11cle11tes de truh1 
lhadores. O mn11if1•sto Üpl'rário U11itário di 
":,.;l'�f.t' 1· rle l\lnio, dia i11tcruacio11al de luta cli 
trabalhadores. rcsolHmos 110s u11ir poro comt-m1 
rar i 110!-sa ma11eir11 o rwsso dia. Hcsolvl'rnos un 
aio 1111ssas forçR;, sem O!, pele1:os, sem ns autoridi 
drs. sem 1� pnt ri1el', ou seus represl'11tantes. par 
ll',·1111tar bt·m nho a 110!'.sft h1111dl'ir11 d!' rias�, 
abaixo a explornção. Somos pou1·1i,; air,da. 1\11 
11<l!'S1> �l'l-to opn11ta o rami11ho que milhfü::; e rn 
lhi,l'l' de tr11balhadC!l'es seguirão".

. :",lo H�·rifP. 11 opPrario suhiu ao palco cio �olt-itiu 
:,.;.,�,a Sl•1thorn du Carmn e cl1,.se para as bllO ptS· 
-,,11� qut' pari icipam dn� 1·1,memoraçiies de Dia do 
Trabnlho: 

- O 1 · de m11in é umn d11� dnta� mni� importan-
1,·, para II rln,�e npernri.i 1111 m1111dn iriteir_n. Mais 
d,• 1110 a1111, di,o luta,, clt> ..i111�u1•. de solnmerito. 
Fal 100 11111,, que°" i11imi110� 11àn dorml'm e pro
curam 111>!' e11i:n11ar com churrnscos, joiios. futtbol 
t' ,,utrns rhu1wt11s. 

Em ,·ári,� locai� do pais h11uve ns.qemblt-ias 
pr11mm i<lus 1�,r operários que sublirahnvam a for
ça 1la dnt11. fundada 110 luta de tr11bnlhadores de 
Ch1<'a110. em IAl:16. em defesa da jomoda de oito 
hora� de t rahalho. E tnmhi•m hoU\'I' muitas reu-
11it11•s n11n rhurrosco,. e futl'l,ol. Dom :'ltauro Mn
relli. hi;po dt• SaJ1to Amaro. em São Paulo. e.11pli
ro1,1 as difrr1·11�·as: 

Dois s�11ador� do MDB - Ore�te! Qu.;rcia e 
Franco Mo11tnro, amhc>i1 de Sõn Paulo - foram 
\'aiadO!I ao chei;tarern ao Si11dicato. A iuiciati\'a da 
,·aia teria �tCh• nc rMu<10111 1·s prc�1·11tcs a rn11nites
tnçli11, mns um operârio er,dossou o prote�to afir
rno11do. sob aplnusos: "Nãn precis11rnos de depu
tados e l'l'lladures bem vestidos e bem nutridos 
que vão para o Co11i;tresso blefar como ee estives
"'-'m d1•fe1tdl•11do o i11teresse da catei;oria". 

Noutro 1trn11de 11údeo operário de Sõo Paulo, 
ÜSR$C'O, •111Cll.' hn JO a110� orupararn flibrir11s 11umA 
das mnis impurto11tes i;treves cio pni�. os trahnlha
dore� romt'1111,ram Sl'U dia apro\'audo um "Marii-

Foi o c11mi11ho que a Pastoral Operária J11 Hl'ci 
fp f't'guiu. No C(llégio No,sa Se11hnra rlo Carm1 
sl.'u 11rupo dt' tcat ro rt'prt',rntou cn,&s do quoti 
dia110 dos trabnlhodnrt's. A praça da Piedade, er 
Salvador. tn111hém foi ocupada por trahalh&dore 
e outrns pes,oas que as�istiram ao Teotro Li,·r 
da Bahia nprl'se11tar a peça "O ,Justo ,Juizo ou, 
,Juli.:t1111t'11t11 de um Fa1.t>11deiro e um Trabalhado 
110 d•u". A pra�·a tem forte tradição: ali, há mui 
tos 0110�. foram e11forcadus alfaiates que lutoran 
peln lih1•rd,1de 11/l Rahia. lw'lovl 11ENTo &'-.í-t 5 

- :,,; n mn11if1·�taçiiu olirinl, n que i1e diz é "\'Pjam 
o que li1en111s por vorês". Ne stR ag�!· or11ani1ada 
peln� trnhall111dorPs, o qut' se diz e veJnm o que 

1° de maio 
zacão dos 

1978 - P.ela organi .. 
trabalhadores 

No primeiro de maio de 1978 a classe� 
peraria deu mostras de que seu grau de 
organização e sua capacidade de mobili 
zação cresceu significativamente. Em 
Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do 
Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, 
os trabalhadorPs cc1;;emoraram o 1 ° de 
maio e defendera� suas prinrip�is rei-
vindicações. 

Na organizaçio das manifestaçoes esti
veram co:nprometido o con,i1,nto das org.!!_ 
nizações de massa, oposições sindicaj�, 
sindicatos combativos, Movimento do Cu� 
to de Vida, �nciedades de bairros, Pas
toral Oper�rla, entidades estudantis, 
etc ••• 

Os trabalhadores fizer&m desse dia uma 
jornada de luta. Agitaram sua� reivin
dicações, propagandearam as lutas ope
rarias e tr�h�lharam para comprometer 
o maior numero de compan�eiros nas lu
tas que estão sendo travarias. Desenvol
v���m um esforço de organização do mo=
vimento e avançaram prop�stas neste se_!!
tido. Como por e::emplo a feita pelo si!!
dicato ��s bancirios de Sao Paulo na ma
nifestação unitária de Osasco para a
criação de um 11Comite de Luta contra o
Arr,;--:-rio Salarial11

• A idéia foi aceita
por outros movimentos de oposição, e os 
trabalhadores deverão crj�r o comite 
brevemente, depois de uma consulta às 
sn'ls bases. 'Ainda na manifestação de .Q 
sasco, que contou com a participação
de 2500 pessoas, através d� manifesto
unitario do primeiro de maio,os t.��ba
lhadores denunciam: ''Nós fazP-mos mover 
as fabricPF, 3� �sinas, as empr�sas, e 
nada recebemos do que produzimos. Nos 
trabalhamos a terra que alimenta toda 
a nação e milhares de nós passa fome. 
Nos construímos as escolas e nossos fi 
lhos não poo.em estudar 11

• 

-

Na cidade in�ustrial de Co�tagem, Belo 

Horizonte, cerca de 5000 pariicipantes 
ouviram as denuncias dos representances 
dos bairros operários que exigem salárl 
os superiores ao custo de vida, melho
res transportes e sindicatos livres.

AS REIVINDICAÇÕES 
Por toda parte as reivindicações foram, 
no essencial as mesmas: 
-aumento imediato dê 20% para todos os
trabalhadores;

-congelamento dos preços dos generos
de p�i��ira necessidade;

-contra o arrocho" ôdlarial;
-por sindicatos livres;
-anistia &mp�a e irrestrita.

CHURRASCOS E �OGOS NA FESTA DA DITADURA 
Houveram também, �orno todos anos, come
morações oficiaib com a ajLda de sindi 
catos pelegos. Es�t ano cinco festas !o 
ram organizadas pelo gov�rno, das quaiã 
quatro contaram com a preser.ça de Gei

sel, sendo duas no Rio Grande do Sul e 
as uuas outras em Sao Paulo. Neste es� 
tado o pre�idEnte da Federaçao dos Tra
balhadores nas Industrias Químicas e -
Farmaceuticas, �lcy Nogueira, substit� 
indo à Argeu Egidio dos Santos, presi
dente da Federação dos Metalurgicos 
foi o representante dos trabalhadores 
na festa reali�ada no Centro Esporti
vo e Lecreativo do Trabalhador. Ainda 
em Sao Paulo, �m churrasco com Geisel 
reuniu 1300 pessoa�, das quais 800 li 
deres sindicais rurais. 
Neste ano as realizaçoes do governo 
va�gloreadas nos discursos oficiais fo 
ram_mais parcas do que nunca. O dita-
dor viu-se obrigao.o à d�clarar que ele 
também não estava contente com o novo 
salário minimo, à 1560 cruzeiros, mas 
que a culpa dos baixos salários era da 
inflação. 

Alguns bindicatos não participaram das 
comemorações do governo nem realizaram 
atos nos sindicatos. Este é o caso do 
Sindicato dos Metalurgicos de �ão �er
nardo e Diadema. 
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��i,� NA SCANIA 
· JORNAL !JA TARDE

O gerente de prod'ü�'.
çlo da Sub Scania che
irou ontem, como sem
pre, às 7,30 horas, na fi
brica de Slo Bernardo
do Campo. E não enten
deu o que eatava acon
�cendo: · u miqulnas,.
:paradu e sllenciosa,s, e
.·oi opertrios, mestres,
. cJ)ntra-mestres, chefes
: e.lnlpetores -2 m1l em
pre1ad01 .,.. converse.
vam apenat. Foi pre
cl.ao que um dos chefes
Ihe �llcuae:
: -Eatamos em greve.

Queremos um aumento
de 20%.

A mesma surpresa
teve, até mesmo, o pre
sidente do Sindicato
dos Metal'tlrglcos de Sio Bernardo e Diâdema,
Lu1a Inicio da 811 va, que aõ soube horas depois
o que acontecia na Scanla. E foi tamb6m um
susto, para o diretor comercial, que fosse sua
empresa a enfrentar a primeira greve não per
mitida pela atual lei. sindical, desde 1968:

-,- Niniru6m esperava por isso. Estou cho
cado - deaabafou Alcides Klein, ao deixar a 
fAbrica às 18,30 horu, depois de um dia muito 
ailtado. 

ó dele1ado reilónal do Trabalho, Vinicius 
Ferraz Torres resolveu investtiiar, pesao'al
mente, o problema, mu aõ chegou a São Ber
nardo la 18,30 horas e foi barrado na portaria 
da ftbrica. Mu, afinal, conaegwu passar. 

-Eu vou entrar -d1aae ao porteiro -sou
dde1ado do Trabalho e quero ver o que eati 
acontecendo aqui. 

Ao chépr no tmenao pavUhlo da linha de 
monta,en, encontrou, na porta, um grupo de 
operirios: "Vocea não estio trabalhando hoje 
por que?" -periiuntou. Os operirioa d1aaeram 
-"Batamos sim''. "Entlo 6 hora do cafezinho" 
- brincou o delerado, via1velmente preoc:u-
pado. 

o MINISTRO lt INFORMADO

Uma daa provtdenctaa do deleirado do Tra
balho foi corpunicar-ae cqm· o mtn1atro �r
naldo Prieto. E conaeruiu locallzt-lo, em 
. Porto Alegre, na deleiiac1a do Trabalho local. 
Maa, apenas à noite, o m1n1atro confirmou aeu 
conhecimento aobre a irreve de Blo Bernardo. 

Ele contou que 1natru1ra Vinicius Ferraz 
Torres para que obttveue todu aa informa
ções que lhe facilltauem uma melhor avalia
ção do problema. E que voltaaae a telefonar
lhe. Maa, até a noite de ontem, isso não havia 
acontecido, e ���nlo se considerou em con
dições de dar sua posição ofíclãl a respeito ci.a 
parallaação da Scanla. . 

AI reuniões começaram logo cedo. As 9 
horas, chegou o diret.or da Divisão do Traba
lho-órgão do Ministério do Trabalho, em São 
Bernardo - Ouaracy Horta. O presidente do 
Sindicato dos Metalmgtcos, Lula, foi avisado 
logo em seguida, mas recusou-se a ir à fábrica, 
porque ele queria conversar com a direção da 
empresa -na sede do sindicato. Depois de 
muita dl�ussã<> ftcou decidido que a reunião 
seria no hotel Holllday Inn, um local neutro. 

Nessa reunião, da qual P&!'ticiparam Inge 
Walter Lunerdal diretor de relações Indus
tr1a1s, pela ãcãi:ta; Luiz Inácio da Silva, pelo 
Sltldicato dós Metalmilcoa; Mauro Marcon
dea e Antonio Cursino de Alclntara, pelo Sin
dicato da IndOatrta AutomobWstlca (Slnfa-· 
vea); a direção da empresa teria proposto que 
Lula ordenaaae, aoa trabalhadores ,o retomo 
ao trabalho. O que Lula não aceitou "porque o 
amdicato apóla o movimento doa trabalha
dores". 

SEM COMENTÁRIOS 

Os operirios, entrevtstadoa l salda da fi
brica pouco falaram. Eles pediram para não 
serem fotografados de perto, temiam represi
llas por parte da empresa. Recusaram-se, in
clusive, a falar à televisão. "Por enquanto, não 
temos nada a falar. Decidimos parar .porque 
nlo vemos outra forma de conseguir o au
mento de salino que reivindicamos" -d1aae 
um deles, que tamb6m recusou a se identi
ficar. 

ESeiiundo alguns operirios, o movimento co
: meçou hi cerca de dota meses, por ocasião da 
:campanha salarial. Eles pediram à empresa 
que nlo descontuae do reajuste de 39%, de
cretado pelo iioverno, a antecipação salarial 
d� Ui% concedida em novembro. Ao receber o 
pagamento, no llltlmo dia dez, constataram 
que não foram atendidos. "Começou entlo o 
cochicho entre os operirioa, vamos parar�
nhã, vamos parar, nlnil,lém deve trabalhar. A 
gente comparece, marca o cartão, mas não 
trabalha." 

Essa mensagem foi passada de boca em 
boca e atendida: todos compareceram, mas 
não trabalharam, inclusive os 400 e poucos 
operirios da produção de motores, que 1n1-
ciaram a jornada às 20 horas. 

P ara o Sindicato dos Metalllrgtcos, que 
nega categoricamente ter orientado os operi
rios da Scanla para paralisar as atividades, a 
_greve iniciada ontem, bem como as parallsa
ções-rellmpago em diversas seções da Ford, 
desde segunda-feira, traduz o descontenta
mento dos trabalhadores pelo reajuste de 
39%, decretado pelo governo, em abril. 

REUNIÕES 
Depois de ver frustradas aá· ordens de inicio 

doa trabalhos, feitas atatematlcamente, a cada 
meia hora, pelo gerente de produção, mas re
cusada tantopeloa operfrios como pelos seus 
chefes, a direção da Scania reuniu-se, maia 
uma vez, às 18h30; com o delegado do Traba
lho. Uma hora depois, Vinicius Ferraz Torres 
deixava a fibrica, passando direto pelos re
pórteres que esperavam na porta da fibrj.ca. 
Ainda, na Jibrlél, êonvocou Lulz Inicio para 
u.m terceirail!lU'lilo na Delegacia doTraball).o,
desta vez corn rem-esentantes do Slnfavea, e
da diretoria da emt,jresa .

Nessa reunião, ficou decidido que se o movi
mento grevista p�sseguir até segunda-feira, o 
sindicato deveri convocar assembléia geral 
extraordlniria para o exame da questãQ e ten-
tar uma nova fõ�ula de solução. 

O delegado Vinicius Ferraz Torres afastou a 
hipótese de uma intervenção ,_ a manu mlUta· 
ri", como ocorreu na greve de Osasco, em 68, e 
manifestou sua convicção de que se chegar! a 
um acordo pelas vias Ieiiats. Esclareceu, ainda, 
que se o movimento persistlt e, na eventual 
assembléia de segunda-feira, nada for deci
dido, '.'a DRT examtnaré. o caso à luz do -Di
reito". Disse também que a empresa assesu
rou que não adotari qualquer medida puni
tiva contra os trabalhadores. 

Para alguns operários, a· paralisação não 
terá efeitos mais sérios para a fábrica, que 
enfrenta atualmente uma crise no mercado de 
caminhões, especialmente os pesados, pois a 
greve começou na sexta-feira: "Mas não Im
porta, vamos deixá-los preocuplj.dos durante.o 
fim de semana" - disse um operário, referin
do-se à diretoria da empresa. 

A direção da Scania, por sua vez, nada quis 
declarar. Seu gerente de comunicações, Ri
chard Speyer, ditou aos repõteres: "Por orien
tação superior, a direção da Saab Scanla não 
comentou o assunto." Ele não revelou, porém, 
de quem partiu a orientação. 13-5-78
(Waldir dos Santos, da Sucursal do ABC.) 
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(···) foi na Scânia que
ocorreram os casos 

mais graves e lamentáveis 
de represálias. A empresa 
montou um forte esque
ma repressivo, e não vaci· 
lou em nenhum momen
to em usar os chefes e 
técnicos para coagir psi
cológicamente os traba
lhadores, numa tentativa 
(que se revelou inútil) de 
quebrar a unidade do mo
vimento. A execução do 
plano começou com o 
desligamento de todos os 
meios de comunicação in
terna e o estabelecimento 
de uma rígida vigilância 
pelos corredores e junto 
aos sanitários. Com isso a 
empresa procurava inti
midar os trabalhadores, 
privando-os de se conta
tarem entre sí. 

Quando as máquinas 
estavam totalmente silen
ciadas, no segundo dia da 
greve, a Scania se mos
trou propensa a negociar 
com o Sindicato. Nossos 
diretores lá estiveram e, 
após demorada entrevis
ta, constataram a inten
ção dela de atender boa 
parte das reivindicações. 
Comunicada essa possibi-
1 idade aos trabalhadores. 
em assembléia no restau· 
rante da f.l!Jrica, ficou 
decidido o retorno ao tra
balho mediante a condi
ção de que a firma desse 
uma proposta concreta às 
reivindicações no dia 19 
seguinte. Os trabalhado· 
res acatavam o apelo irn
bu idos de boa fé. credi
tando confiança na pala
vra da Scânia. Mas sua 
palavra, posteriormente, 
revelou-se de pouco va· 
for: ofereceu um percen
tual de aumento insignifi
cante. bastante inferior à 
proposta inicial: 6,5'k e 
ainda distribuído: pelas 
faixas salariais. 

Evidente que esse au· 
mento não agradaria os 
trabalhadores. E as parali
sações novamente se su
cediam. A empresa, en· 
tão, tirou sua máscara de 
b oazinha, iniciando a 
onda de represá! ias e coa
ções. Vários trabalhado
res foram arneaçados de 
dispensa com justa causa; 
outros eram psicológica· 
mente coagidos a desli
gar-se da luta. 
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Assembléias nas fábricas 

As i horas de terça-feira, os operários
da Scauia começaram a se reunir para a
as11embléia. a primeira que se realizou
11uma fábrica com ce11teuas de operários
- 1.600 - gritaudo à voutade. Estava lá o
ptM& 

�
li> havia trabelhack> à rrite e

01 que c vam para ruil trabalhar a per-
•tir d&- _i. l'l!ll4aurru1te foi pequeno, a as-
sembléia deslocou-se para um corredor
110fl fu11dot1 da fábrica. 

O 11i11dicato era represeritado por Lula, 
pelo vice-presidente Rubem Arruda e 

. pelos diretoret1 que também trabalham 
na Scania. A fábrica mandou como re
pre11e11ta11� o discreto chefe do pessoal e 
uma taquígrafa que anotaria tudo o que
se di!ISe. 

De megafoue ua mão, os operários ex
punham !1U8S reivindicações, mais tarde, ro-
111e11taria: 

- Parecia ci filme "A classe operária
vai ao paraíso". 

O prei-ideute do siudicato explicou 
que apoiava a mauifestação, que a em
presa se recusava a ue�ociar enquan�o 
durasse a greve e sugeriu que .os opera
rios voltat-i-em ao trabalho. "Uma tré
gua". segu11do o vice-presidt:nte Arruda.
Durante a trégua. que durana a� -� 15
hor$ de i,ext.a-feira. a empr&IS decidiria se
co11cediria (lll 2W; de aumento, não des
co11taria os dias de greve nem persegui
ria O!I grevistas. A. assembléia debateu, 
operários pegaram o megafone para
apoiar ou rebater a trégua. Um grupo
passou a exigir que o ch�fe do pess�al
explicB!lse logo as alegaçoes da Scama. 
Incomodado, iiem saber o que dizer, o
burocrata foi 11alvo por Lula, que. pediu·
aos operários para não exigirem declara
ções de quem uão queria falar, logo eles 
que lutam por democraci�. No fina\, IM;·
gu11do os cálculos de um diretor do smd1-
cato, a assembléia, aprovou a trégua de
três diat-, 20", de votos contrários. 

TRIBUNA METALÚRGICA 

JUNHO DE 1978 

• Os trabalhadores da Mercedes Benz do
Brasil interromperam o trabalho logo de· 
pois de iniciado o movimento n_a S:ania. 
Pela ordem, foi a segunda parallsaç:io no 
setor automobilístico, com o mesmo objeti
vo: reivindicar um aumento salarial de 20%.
A parede se iniciou na Ferramentaria, foi se
alastrando e chegou a afetar as atividades 
gerais da empresa, em sua área de pro�u
ção. No primeiro entendimento com o S1n· 
dicato, a empresa prometeu estudar uma 

proposta de aumento parcelado, na bas� de 
15%. Concicionou isso, porém, à volta ime
diata ao trabalho e pediu um prazo (de qua
se uma semana) para confirmar sua propos
ta. 

O prazo foi concedido, mas a resposta 
da empresa, no dia combinado, foi de
cepcionante: daria apenas 5%, e ainda assim 
distribuídos em faixas salariais. Revoltados, 
os operários voltaram a parar novamente. O 
movimento s6 iria terminar definitivamente 
com o acordo salarial firmado entre nosso 
Sindicato e a entidade patronal. 

Ford E MERCEDES 
·a 

Ford parou. Desde a seg__unda•feira.ànte-:
rior, os fuucionários da Ford estavam fa
zendo p�ueuu oamlisacões. . .d.e....20., ,30:
mi11utot. :, .
. � A Ford é a firma que está ·vendendo
rnai11 carro. Tem capacidade de dar um
11alário melhor e não dá. A turma magoa
com isso. 

As pequenas paralisações forjaram a
criação de comissões para conversar com
as chefias de 11eção. Daí o assunto P8880U
'à diretoria, que prometeu comparar os 
llBlári0t, da Ford com oe de outras indúa
triàs e, depois da pesquisa, ofereceu um 
aumeuto de 5c-;. As comissões recusa
ram. No dia 16, animados com a "força" 
da Scauia, 9.000 operárioe da Ford para
ram. Apeuas a fábrica de tratores conti
'.nuou trabalha11do. 

Um operário desta émpreu·
di!l!le a Movimento que eles se reuniam·
nos ô11ibu11, 110 bauheiro, no restaurante·
para couversar sobre as paralisações. O. 
.operário11 vão várias vezes ao banheiro e 
;u11am ell!le tempo, além doa objetivoe
reais, em conversas sobre o aumento do
ônibus que os leva à fábrica (de Cri 80 
para 150), o desconto pela uaistência 
médica; a falta de médico; a falt• de mé
dico 110 tumo da uoite:a comida ruim, e 
Ofl 11alári<>!I que consideram muito bai:1011
numa empresa tão poderosa. 0a operi
riüfl. meiimo antes de receberem o enve
Jope de _pagamento, já sabiam iue tam-
· bem a Ford descontaria os 15 r dadOI
como a11tecipacão. 
."V1t.t- aw.�bar em gu�rra" 

('m opernrio da Ford: 
Depois do almoço, quando eu che

guei rn1 mi11ha seção, todo mundo estava 
parado. olha11do, ve!ido se alguém tra
halharn. Parou depms do almoço porque 
assim 11i11guém souhe quem deixou de 
trabalhar primeiro: Se um ligava a má
qui1111. a turma ia lá e desligava. Teve 

um cara la que sofreu um·acidente. Ele 
t·omeçou a trabalhar e jogaram um para
fuso 1111 caheça dele. Foi pra enfermaria. 

S,, estão tr11h11lha11do os guardas e a
turn111 do escritúrio e do restaurante. A
turma do rest aura11te parou, mas dizem·
que agora eles estão gauhando um boca-'
do a mai .. para trabalhar. Fal�ram pra 
eles: ··Pelo amor de Deus, voces traba'. 

lh11m 111 se11ào os operários chegam aqui,
rufo tem almoço. quebram tudo". On
tem. eu pe11�ei: esi.e 11egocio vai é acabar 
\'ira11do guerra.MOVIMENTO l1/0l/78

FOLHA DE S. PAULO 

"MELHORES CONDIÇÕES" 
Na Ford do Brasil, um comuni

cado com o carimbo da empresa foi
dlstrlbuldo entre os operários, afir
mando que a empresa tem pro
curado conceder "a seus empre
gados as melhores condições de
trabalho: 

"Sua Intenção (da empresa) é 
manter essa diretriz, mas sempre 
em estrita observância às leis vi
gentes. Por Isto, causou-lhe grande 
surpresa o movimento . desenca-

. deado nesta ,fábrica, tendenteafor
çar reivindicações sem o!Jservãn-

. ela das formalidades em vigor. Sen
do manifesta a ilegalidade do re
ferido movimento, convida seus 
empregados a reassumir suas fun
ções na forma ordeira e habitual". 

A Ford não. respondeu à solici
tação do Sindicato dos Metalúr
gicos, que pretendia realizar uma 
assembléia dos trabalhadores den- ·
tro da empresa. nem procurou 
conpecer as reivindicações do
movimento. 11.S.78 

NOTA DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Na, p�imeira nota oficial do Sindicato ficava
plenamentq definida sua posição e o caracter da
greve. Isto é: a greve fôra espontânea,semqualquer
conotação política, e o Sindicato entrava nela como
simples intermediário, cumprindo a obrigação legal
de contribuir para resolver os conflítos do traba
'lho. Eis o seu teor: " A propósito das paralisações 

· qi.i'e_ vêm ocorrendo ·em nouo setor, temos a divul
gar e ponderar o seg�inte: 

1 - As paralisações são frutos das dificuldades 
enfrentadas pela classe operéria e da intransi
gencia que temos encontrado no seio da classe 
patronal; 

2 - As paralisações tim sido espontJneas e 1tr61
delas não h6 qualquer esquema ideol6glco ou
polltico; 

3 - Reprovamos todos aqueles que porventura 
queiram se valer dessa circunstancia para acir
rar os ânimos ou sugerir soluções contrárias 
aos interesses dos trabalhadores; 

4 - Esperamoi que os fatos levem 6 m .. de negc
cinçoos e que resultem om soluções democrj
ticas e razoáveis e ·jamais sirvam de pretext,
para radicalismos, repressões ou violência; 

5 - Aos trabalhadores recomendamos a firmei
sem violência e a abertura constante ao diéla

- 110 construtivo. Alertamos para que não "
deixem influenciar por panfletos clandestino 
a provocadores, que nada têm de comum con
1 luta dos trabalhadores e do sindicato." 

SÃO ílFRNAADO DO CAMf'(
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São Paulo - A Volkswagen
confirmou ontem à noite que en
traram em gr€ve na sua fábrica de 
São Bernardo 3 mil trabalhadores, 
número que deveria elevar-se a 10 
mil no final do turno, correspon
dendo a 40% do pessoal de produ
ção. A d_ec!são de parar deveu-se ao 
fato de a empresa não ter dado

resposta às reivindicações por au
mento salarial, até às 14h, e foi to
. mada na mudança de turno, por 
1'01,a de 17h. :os.'78

não pode . dar aumento 
FOLHA DE S. PAULO 

"A empresa não dar! o
aumento pedido pelos fun
ctonirlos. Isto nos. traria 
prejuízo e, além do mais, o
1ovemo não permite que se
transfira este valor pelo
preço do produto." 

paralisações estão se expan
dindo a cada dia, "e em se
tores vitais para a produ
ção". 

Segundo o diretor da em
presa, o lucro da firma, este
ano, "Incluindo o Imposto de
renda", será de aproxima
damente 250 milhões de
cruzeiros. "No ano passado o 
lucro foi de apenas- 160
milhões e nós tivemos pre-

FORMAS DE PRESSÃO 

f..S., . A direção da empresa 
profbe a entrada de jomallstu, 
e infonna, na portaria, que ape
nu 800 oper*rtos nlo estio tra
b alhanclo, todos na ferramen
tarla. 

Foi o que declarou ontem o 
diretor de Relações Indus
triais da Volkswagen do
Brasil, Adrnon Ganem, sobre 
o movimento trabalhista que 
vem paralisando parcial
mente a empresa. 

Sein esconder cert11 Irri-·
taçáo com o movimento de 
paralisação do trabalho, não 
somente em sua empresa
como em outras Indústrias da 
região do ABC, o alto fun
cionário da Volkswagen res
saltou: "O setor de expor
tação de cabeçotes para os 
Estados Unidos já começou a 
ser afetado por falta de su- · 
prlmento de outras áreas". 

. julzo� disse. Concordou
porém que a Voiks braslleira. 
depois da matriz alem4, é a ;
aue dá mais lucro. 

Revelou que a mécffã geral . 
dos salários pagos na em
presa, Incluindo a adminis
tração, não chega aos 9 mil 
cruzeiros, que o menor 
salário é de 2.500 cruzeiros, e 
que 80% dos funcionários per
cebem menos de 8 salários 
mlnlmos. 

Acentuou que toda nego
ciação direta (patrões e em
pregados) resultaria em
aumento diferenciado "por
uma questão de classe". 

QUESTÃO DE LUCRO 
Em reunilo na sede do slndl· 

cato, ontem cedo, presentes 
· cerca de dolll mil ferramenteiros
da Volkllwagen, estabeleceu-se 
que eles tentarão hoje entrar 
normalmente na fébrlca � bater 
os cartões de ponto, para que a 
empresa nlo alegue abandono 

Ganem disse ainda que "as 
lndl1strlas farão o possivel,. 
de acordo com a orientação 
do governo. e agindo em con
junto". 

Ganem disse que a folha de
pagamento da Volks é de 400
milhões de cruzeiros mensais
e que se o pedido dos tra
balhadores. de 15% de au
mento, fosse atendido, 
acarretaria um aumento
anual de 780 milhões de cru
zeiros, "o que engullrla todo 
o lucro que esperamos para o
corrente ano". 

A Voikswagen permanece
praticamente paralisada. Na
sexta-feira e ontem, a linha
d·e pro d u ç ã o(30 m i l
operatios) foi grandemente
desfalcãda -pela paralisação
quase geral. Ontem, sábado,
dia de trabalho reduzido, dos
2.400 operários que deveriam
estar em serviço mais de 50% 
se mantiveram paralisados. 

de empre10. 011 5 mil operérlos 
em greve foram Impedidos, on
tem, de entrar na empreaa. Ji.. 678

Enfatizou que "é dlficll
acreditar que o movimento
dos funcionários seja expon
tãneo. devido à sua orga
nização". Observou que as 

Uma "gestapo" 

interna 
Nenhum vi1,itar1te naquele <lia 

foi recehido 11a Volks. O chefe de 
Rclaçües Públicas ate1,dia a in1-
pre11!"a 11a porta. "Se antes j:í. era

difícil entrar lá, agora é impossí
vel", rei-umiu um jornalista. Pa
cie11ll'me11te, um operário descre
veu para EM TEMPO como é o 
i-ii:;tcma <le i.egura11ça dentro da
Volh: 

"Hú um verdadeiro batalhão, 
são u11s 400 homeus. Tem também 
a policia femi11i11a, mas são riou
cfü,. Um circuito fechado de TV 
controla todos os departam�ntns e
as ruas. Tem si11al de trâ11sitn e 
guarda de trâusito. Até os telefo11cs 
são·co11trolados. A segurar1ça é rlí
vidida em <luas: a comum e o servi
ço de orie11tação trabalhista. En
tão, ficam luta11do e11tre si para ;;a
her qual é a mais rígida. O quartel 
fica debaixo da ala 13, é ali que o 
pessoa! vai prestar depoimentos. O 
serviço de orie11tnçiio trnbalhist11 é 
só para isso - quaudo um operário 
comete qualquer falha, e essa falha 
pode ser até um pequeno atraso na
che�ada, qualquer coisa é motivo 
para recolherem o cartão dele e ele 
é chamado ao serviço de orienta
ção. Mali é orieutaçüo só no nome, 
porque lá o operário não tem direi
to à defesa. Só vai lá pra ouvir a 
se11te11ça. E, na maioria das vezes, 
quem vai é despedido ;:>0r justa 
causa. Lá tem os dias de banco, às 
VP7P<. O trAh::i)h::inor fií'A ::ltP llTlllf 

i.ema11a, dez dias, esperando o re
sultado dos depoime11tos, espnan
do a seutcuça. Durante esses dias, 
a geute 11ão fura cartão. Então, 
qua11do elf's avisam que é para es
tar lá às 14 h, é demissão por justa 
causa 11a certa. A ge11te chama a 
polícia dn Volks de Gestapo. Eles 
11ão podem uem ouvir, porque têm 
horror à palavra fascismo". 

Um dos assalariados da empresa 
alemã, que participou da as
sembléia, afirmou que "alguns 
operários chegar;:m a ser presos 
110s e.i.critórios para que não eutras
sem em co11tato com os coler,as dos

demais i-etores". "Mns cn11seg-ui
rnos liurlar a vigilância", prossr-. 
gue, "com paralisações relômpn
gos, que mesmo mc•me11tÍln:)nt1 
mantiveram acesa a dispoEição d; 
11ão recuar. Ali,'llt1s escrevirim nas 
paredes dos locais de uso comum 
das várias seções. que estava ha
vendo a paralisação de mai� uma 
máquina, e assim por diante". 

Na uoite dessa terça-feirn, dia 
23, os operários que se dirigiram ao 
si11dicato, depois de não consegui
rem e11trnr ua firma, informavam 
que 11a seção 1:386/1 a diretoria 
-ameaçou <le escolher a esmo 28
trabnlhadores e despedi-los "sem 
11euhum direito" cfü;o os outros
ma11tivessem a paralisnção. Dire
tores acompauhado:=; de guarda.o; de 
segura11ça escolheram a deào al
gu11s, perguutavam porque não es
tavam trabalhaudo, e frente à

exaltação deles, tomavam-lhes a 
carteirae os levavam até osetor de 
nriP11I nriin h·n h<> Jr,/<:t" Ar,rlo f'nP '"''" 

21 /5/"/a. 
ma11tidos até que os demais com
pa11heirosconcordassem cm voltar 
.ao trabalho. Com a intervenção do 
si11àicato 110 caso, conseguiu a 
readmissão dos 28 "reféns". Um 
dos que presenciou comenta: ''Eles 
ficnrum arrasados com a humilhn
çüo e a delicadeza da situação em 
que foram colocados; voltaram pr11 
casa, e11qua11to uos outros crescia a
i11dig11açào". 

Diante da repressão aberta, os 
trabalhadores começavam a en
coutrar uns assembléias realizadns 
110 i-i11dicato um primeiro canal de 
orga11izaç1·10 muis ampla. E a Volks 
pan·ce ter percebido o alcance d11 
rt•si:-tê11rin - pnra t>la, p,)r certo 
inesperacLi -. ta11to é que já ria 
quarta-feira fez eco à capitulaçiid 
da Empresa Ford, onde 9 ,')()() opeJ 
rários sustentavam a mais prolo11� 
gada greve deste período. A Ford 
a11u11ciou 4ue c1111cederia nume11to� 
de lü a 15%. Mais tímida, a Volks 
assumiu o compromisso dl! "conce..: 
der um a11me11to que reflita o co11-
senso das indústrias congen�res"; 

Com esse acordo preliminar, m� 
dia 25. quinta-feiro, os operàrios da; 
Volks retomaram às suas máqui-• 
11as, desta vez, para trabalhar. A 
gre\'e pnrcial estava terminada. 
Uma sema11a depois, um aumertlll 
de 11�� foi fixado 11uma comemora.; 
çüo e11tre o sindicato patronal e O: 
da categoria dos metalúrgicos. 

(Reportagem de Flavia l{ezendr, 
Maria Ter ei,a Rios e Er1io Brawm 
f'.•). . EM TEMPO 14 
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E nada mudou ... ISTO� 24/06/1978 

O TRT disse que 
era ilegal, mas a 
greve continuou : 

A decisão do íribunal Regional do 
Trabalho - 1RT -, declarando ilegal 
a greve do ABC. não alterou de ime
diato a posição dos trabalhadores e das 
empresas. 

Na sextafeira, 19 de maio, dia se
guinte à decisão do tribunal, os operá
rios da Ford continuavam sem traba
lhar e novas p.iralisações aconteciam 
em outras fábricas, principalmente em 
Santo André. Ainda em São Bernardo, 
osjimcionarios do Centro de Pesquisas 
da Ford também paravam os traba
lhos. 

A Scania, por rna ve=.Jindo o prazo 
11egociado com os trabalhadores, ofere
ceu-lhes um aumentomciximo de6,5%, 
distribuido desigualmente por diferen
tes faixas salariais. Como a proposta 
era injerior à pretensão dos emprega-

TRIBUNA METALÚRGICA 

dos. houve imediata paralisação do 
trabalho na seção de jerramentaria da 
empresa. 

O sindicato dos fabricantes de veicu
las também manifestou-se, por inter
médio de nota oficial, em que manti
nha sua posição inicial: "O Sinjàvea 
recebeu com serenidade a decisão do 
1RT declarando ilegal a grel'e / .. . ) e 
e!>pera que igual estado de ânimo este
ja presente no esp1'rito dos trabalhado
res. lel'ando-os a retornar ao traba
lho··. 

Assim, o movimento entrava jim de 
semana adentro sob o signo da indeji-
11ição, pri11cipalmente porque o governo 
federal voltou a reiterar sua diJposição 
de permanecer apenas como observa
dor dos Jatos. Sem duvida, uma situa
çiiu 110\'Q no Brasil. nos últimos anos. 

REPRIMIR COMO? 
Declarada ilegal a greve pelo Tribunal 

Regional do Trabalho, o ministro do Traba
lho, Arnaldo Prieto, falou: " se os trabalha-

dores continuarem transgredindo a lei, � 
otirigação dos empresários solicitar o concur-

so da policia para faze-los trabalhar." Falou 
bonito o Ministro, mas quem pode obrigar 

algut!m a trabalhar, principalmente quando 
todos não estavam mesmo a fim de movi-

mentar as máquinas? E se a turma estava 
parada em ordem. sem dar motivo algum 
para briga, como entrar de sola contra ela? 
Foi por isso que o senhor Paulo Egydio, go
vernador de São Paulo, que enxergou nais 
do que o Ministro, declarou: "enrnlvo a po
lícia na greve s6 se receber ordem por escrito 
do governo federal". Não houw ordem escri
ta e a polícia não saiu à rua. O governador 
não foi besta de botar a mão no fogo sozinho. 

TRIBUNA METALÚRGICA 

SÃO BERNARDO DO CAMPO, JUNHO DE Hl78 

CONSTITUIÇÃO GIRIINTE 

O EXERCÍCIO OI GREVE 
A greve foi considerada ilegal por 15 juizes do 

Tribunal Regional do Trabalho. Maa pela Constl· 
tuição brasileira, segundo o entendimento do nosso 
advogado, Almir Pazzianotto Pinto, ela foi plena- . 
mente legítima. Por isso, recorremos ao Tribunal 
Superior do Trabalho, onde vamos tentar legali
za-la. Em princípio, isso pode parecer pura perda 
de tempo, uma vez que os fatos suplantaram a fria 
interpretação jurídica da ilegalidade expressa no 
papel. Porém, do ponto de vista moral, e para que a 
vitória seja completa em todos os aspectos, terá 
muita importância a decisão do Tribunal Superior 
do Trabalho. Só por isso estamos recorrendo da 
decisão de São Paulo. 

TRIBUNA METALÚRGICA 

Novas paralisações 
Fora d.o alcâiice da décisão do 

TRT tembora novos processos de
vam ter deciSáo rápida, tendo em 
vista Jurisprudenc1a firmada>, no
vós movlmento.s grevistas eclodi
ra"' outem no ABC. Na Al_cau lAlu
n�10 ao Brasil S/ A 1, em Santo 
Mdre, 't nul traba1haaores entra
ram �m greve as !ih, reivmdican
ao reaJuste de 20%, náo deaconto 
uas nor� paradas e i&.rantia d• 
na.o demlaaao de qualquer empre
gado. As relvmd1ct.çóés foram leva
aa.s à. diretoria àa empresa, que pe• 
'tilu prazo para reaponder, por dl• 
re�ores do Slndleato Metalúr&ico 
90 M�>,.J.plo. , . 

!Jor volta da., 17h, operário.s 
que deJ.Xavam a fabrica i&ra.m1&m 
4ut:, mt:Bmo enquanto & diretoria 
es,.ver e:1�u,1-1u1uo o problema, ne
nuum-11. m�qUJJ.l.&. func,onana, ··ae
JII. uma nul'� ou um mes de parall
�a,;tt.o · - como d�e um de1ea. o.

u1 .w10 11e Lor a pau.usar to1 o ae 
1a111.-1a1; .. o a quente, co11sider11.do o 
· coraçao da eµipresa", "E só a em
Pl't:11& ena.mar" - a1irmou à none
u pres1<1en� do Sindicato, Francili
co cnaves - "e nós vamos discutir
o assunt.o, procurando um• .soluça.o,
oesae que: aprovada peloa opera
r.os•·. 

JORNAL DO BRASIL · Na. Elevadore.a Otis a.A., oa ope
rários aguarda.r&m até 15b • rea
posta que a empresa havia prome
t1ao soit. e suas reivindicaçoes de
�O·A> de aumento sobre o dw.1d10 ue:
ai>n1. Como eia nao veio, toao d'
conungi:n.e de � mu opera.rios- pa
ra1�u 11uas a,1v1oaacs à.s la:U.Jvm.
J!j1c:., 11:c,amam tambem conLr� o
aumt:uto de ·1-:¼ ap11caao nos vaies 
ae r1:11:1çao e l!011c1..am 1·1:;QU\;ao at 
"""'·· l\ pal'&l1.>a,;éiO 1llC1U1 •UU..;l(>-

. uar,os aumm!.)u·ativos e o. setor ae 
.l!ó1l.gtM&.J"la, com os exµpri:iau� 
u1rmanao que só retornará.o ao 
trabamo se as re1vind1caçoea torem 
atenaldas. 

Na Pirell1, com manifestação de 
apoio de 50 moças do setor ·de ca
bos elétricos, 1 mU 620. funciona
xlos decidiram, à.s 12h, paralin.r aa 
atividade-,, reivi.n_dlcando 20% de 
aumento. Ao dar a inform&çao, o 
Coronel C&rlos Prearo, do setor de 
Relações lnd�rlais, considerou o
movunent,<, -C01U$ "uma greve bem 
t'e1ta", Seiundo ele, "todo funcio
na.no, antes de parar, aguardavi o 
termino do serviço em desenvo1vl
mento, procurando dessa maneira 
nao prejudicar o maquinário e a 
empresa". A noite, a direção da 
empresa iniciou en�ndlmentos com 
o �mdicato.

Na Chrysler, onde se impediu
a entrada na dependéncl.a da fá
brica até dos fornecedores, direto
res confirmaram que 800 funcioná
rios do setor de usinagem e parte 
do àe montagens parabsaram o tra
balho. Pedem meihorea salários 
com 20% de abono de emergência: 
a1em de garantia de que ntnhum 
t.nlp1egado s�ra demitido ou terá
hof� àei5contad.3.! devido á para-
11saçao. 

Além das empresas Já men
cionadu, ocorreram · parallsà
ções ou foram apresentacla1- nt
vhtdlcações nas seruintes em-
presas:· · · -

Em São Bernardo: 
• Forjaria Sio Bernardo e

Arteb. 
Em Santo André: 
• Qe,ie••l �lectcl�: 3 mil

1'100 . plr6i'lm· pet(o de. uma ho
ra; 

• lbrape (subsldt,r1a da
Pblllps) : . 300 rre'11ta1 de fer� 
ramentarla, num total de 1 mil 
800 emprerados; 

• Phlllps: 2 mil rrevtstas
até por Hlta das 13 horas. A 
partir dai, SOO pemianec:eram 
em rreve na aeçãe mecanloa, 
Neroci�ies em andamento. 

• Constanta (também do
rrupo Phillpa, : no rrevi1ta1 
num _total de. 1 mil UO. 

• Feba: Greve de uma
hora de seus 80 operários. 

• Krause: '41 rrevistas
num · total de 300. 

• Cima: 208 ·rrevtataa num
total de '798. .21 f5f18 

Iniciadas no setor automobilístico, afetando as principais atividades das multinacionais, u greves iriam alcançar empresas menores, 
envolvendo milhares de trabalhadores. E o balanço dessas paralisações, como se verifica pelo resumo das ocorrcncias · · foi sernpre 
positivo. Em algumas empresas sequer houve parali.\3ção; o simples receio de serem atingidas, levou-as a proporem aume:1tos salariais aos 
empregados. Isso tudo indica que • sre� i • principal arma do trabalhador para fazer o patrio reconhecer os seus IJl.8Cios e reivindicaç j;u, 
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Empresário chama
a Polícia em vão

Melhorou a proposta 
Ante a ameaça de nova 

· greve, as diretorias da Ph111pe,
Pela primeira vez, desde o inicio do movi- conatanta e Ibrape, empreau mento grevista. a policia foi chamada a ln· do grupo Ph111pe, em santo An· tervi.r, em uma fábrica, chegando à conclu- dr6,,reunlram-ee com O aubdele-são de que o problema não era de sua al· 

çada; o proprieté.rio insistiu, desta feita gado do Trabalho de Banto An-
junto à flscallZação do Ministério do Traba- dr6, Celso Oambale, para firmar
lho,·que também foi de opinião de que os as bases de novo acordo. Se-
trabalhadores é que deveriam recorrer a seu gundo o Sindicato doa Metalúr-
sindicato. . gtc01 de Banto André, "a nova 

o problema começou às 13 horas, quando proposta deixou a maioria doa os 30 operários da Mecânica Lido, de Santo empregadOI aatiateita". Assim, André, interromperam a jornada de tra- sert de 1391> o aumento para balho, para pleitear aumento de 10%. Se-
gundo Lázaro Maciel, secretário do Sindi- quem ganha até 2 salértoa mfn1. 
cato dos Metalúrgicos, "foi nessa empresjl moa. de 10% para quem recebe 
que aconteceu o primeiro caso desagradá- de 2 a 8 s.m., de 4% para quem 
vel". E explicou: ··o proprieté.rio iniciai- estA entre 8 e 10 s.m. ,4 3. G • 1 gmente chamou dois policiais militares, que 

cb-22 

O Sindicato de São Bernardo 
tomou conhecimento, ontem, da 
demissão de seis trabalhadores 
da Karman-Ghla, que seaundo 
funcionários da e mpresa, 
teriam sido alvo de uma re
presália, depois de ameaçarem 
parar. o serviço novamente an
teontem. O proprietário da 
Mecânica Olldo, em Santo An
dré, pediu a intervenção da 
Policia Mllltar e depois do 
Deo ps , porque seus so em
pregados entraram em greve, 
pedindo aumento de 15%. E não 
foi atendido. z 1 . .r--H' 

foram à fábrica e disseram que nada pode· 
ss O/ GANHAMriam fazer, pois o ambiente era d� or�em-� /O MENOS DE 3 SALARfOS 

de calma; não satisfeito. o propr1eté.r10 �: 
correu ao Deops, que também julgou que o Ganham menos de três sa

lár1os mínimos regionais mais 
de 66% dos opetârios das 35 em
presas metalúrgicas, direta ou 
indiretamente envolvidas no 
movimentb de reivlndlcaçl!.o sa-
1 arial na Capital paulista, se
gundo levantamento feito pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Paulo. O levantamento na
quelas 35 empresas demonstrou 
que a média salarial é de CrS 
4 452,00 (três salários m1n1mos 

representam CrS 4.68Õ,OO), mas 
66% dos trabalhadores recebem 
menos da média.-

caso não era de sua alçada". 
As 16 e 30 hÓrà e meia antes d o  término 

normal do expediente. o proprietário recd
lheu todos os cartões de ponto e mandou 
que os operários se retirassem da fábrica. 

1 

os trabalhadores retiraram-se da  em
presa, mas prometeram q ue na segunda
feira às 8 horas estarão de volta, a fim de 
ouvir a resposta a seu pedido de aumento 
salarial de 10%. 2� - � . 1 g 

FOLHA DE S. PAULO 

As 35 empresas que já tive
ram ou estão �ndo negociações 
com o sindicato são de porte mé
dio ou grande, de maneira que os 
metalúrgicos farão agora um ou
tro levantamento, exclusivo das 
pequenas indústrias, isto é, até 
100 empregados, supondo-se 
que a média salarial deva ser 
ainda mais baixa. 21 . , . 1 f 

I 

SINDICATOS METAl!:.ORGICOS PEDEM 20% 

"Para manter um relativo equllibrlo 
entre o custo de vida e o poder aqui
sitivo das classes trabalhadoras, Im
põe -se a decretação, em caráter de 
emergência. de um aumento suple
mentar de 20% no salário de todos os 
trabalhadores brasileiros, como efe
tivo aumento, .sem qualquer forma de 
compensação, quer nos dissldlos ou 
acordos coleU vos''. 

A sugestão �stâ contida no memorial 
·aprovado ontem por todos os Slndl·
catos metalúrgicos do Estado de sai
Paulo - representando 850 mil tra
balhadores - em reunião na sede. da 
Federação da categoria. O documento 
será enviado, terça-feira. aos minis
tros do Trabalho. Arnaldo Prleto, da 
Fazenda. Mário Henrique Slmonsen e 
do Planejamento. Reis Veloso. 

Todos os 38 Sindicatos miados es
tiveram representados ontem no en
contro, entendido pelo vice-presidente 
da Federação dos Metalúrgicos. Lá· 
zaro Augusto Cruz. como uma forma 
de minimizar os problemas que atin
gem os trabalhadores. "Não discuti
mos se a greve é ou não legal. Sabemos 
que é justa. pois todas as possibili
dades de diálogo foram esgotadas. As
sim, restou aos trabalhadores o ca
minho natural e universal para fazer 
vàler suas reivindicações", afirmou 

· Augusto Cruz.
FORÇA E DIREITO

No-, documento. os signatários ex�
plicam: "Se o movimento grevista;
pode cor.stl-tulr surpresa p-ara alguns;' 
_todavia. para as organizações sindi
cais, particularmente a dos me_talúr
glcos, ele revela a realidade social e a 
situação ;yigusuante em que vivem as 

classes assalariadas em todo o País": 
"Ninguém em são consciência - con

tinua - poderâ negar a força prepon
derante 'das classes trabalhadoras den
tro de um contexto nacional. Entretan
_ to. embora se reconheça o valor das 
mesmas. a elas se nega o legitimo 
direito de serem ouvidas na mesa de 
debates, onde se vise encontrar 
soluções para o aperfeiçoamento das 
nossas instituições sócio-econõmicas, 
para a qual o operariado representa a 
mais expressiva parcela de contribuin
tes, apesar de em nenhum Instante 
dela usufr4i(_'-. . "Sem 
nenhuma dúvida estes movimentos 
(grevesl eram prevlsiveis, pois re
fletem uma consequência natural e 
,inevitável gerada pelos critérios es
tabelecidos desde 1965, cujas medidas 

· adotadas restrlgiram as atividades 
sindicais à simples função coorde
nadora do processo reivindicatório ... " 

Os signatários também entendem 
que a partir de 74, "com a instalação
deste governo ( ... l sentiram as classes 
trabalhadoras suas esperanças re
novadas ao visualizar < ... l propósitos 
de implantar entre nós, a curto prazo. 
uma politica de distribuição de renda 
< ... ) reservando particularmente aos 

· assalariados e às suas organizações
sindicais o direito de lutar pela 
melhoria de sua condição de vida e de 
tra\)alho, como fator Indispensável 
para sua Integração no processo so
cial". 

"Entretanto - prosseguem - com o
passar do tempo aquela perspectiva 
alentadora começou a cair no vazio, 
pois a lentidão com que se processou e 
se processa a execução de tais pro-

gramas. fez com que os trabalhadores 
se sentissem frustrados nas suas es
peranças ( ... )". · 

IDEIAS MADURAS 
Os Sindicatos lembram ainda que o 

chamado "diálogo" não alterou as con
dições salariais e dizem que "o que 
vemos hoje é o resultado de uma ln
satisf ação generalizada das classes 
trabalhadoras. cujo nível de consciêr.
cla a respeito de seus direitos de par
ticipar das decisões sobre as condições 
de trabalho, salário e da própria vida 
politlca nacional atingiu a um estágio 
de amadurecimento a que ninguém é 
licito Ignorar". 

"Por todas as razões aqui alinha
vadas. a greve dos trabalhadores 
metalúrgicos do ABC deve ser com
preendida e admitida tendo em vista a 
situação de dificuldade em que vive o 
operariado nacional, vendo dia a dia a 
inflação corroer os seus já depal
perados salários". 

Ante esse quadro, reivindicam au
mento de 20% para todos os tra
balhadores brasileiros, sem compen
sação nos dlssidlos ou acordos cole
tivos e sem que sejam repassados ao 
preço final dos produtos. Pedem tam
bém a adoção de "providências visan
do coibir a ação nefasta de espe'cula
dores, maiores responsáveis pela 
elevação do custo de vida". 

E concluem: 
"Chegou a hora de mudar a regra do 

Jogo, pois a continuidade de um sis
tema em que de um lado figuram em
pregadores "com liberdade vigiada" e 
de outro "trabalhadores vigiados sem 
liberdade" a nada conduz". 2, l . f. 1 � 
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· �� Espancamentos e 
� 

. 
,.,pnsoes Sampson assina acordo ap6s 

demissões _ e ameaça policial Ci- FOLHA DE s PAULO causaill greve 
Empregados da Qulmlca Industrial Sindicato para pea1r garanuas aos dirl

Paullsta paralisaram ontem suas atlvl- gentes sindicais da Qulmlca, Slnval Ro
dades e mantiveram-se reunidos na sede drigues de Oliveira, detido na manhã de 
do Sindicato de Trabalhadores em Indús- quinta-feira, reclamava dos maus tratos 
trlas Qulmlcas, a fim de discutir a si- recebidos durante o trajeto da fábrica 
luação considerada por eles como arbl- < Vila Carioca) até o Dele: "Os lnvestl
�rãfla- que ali vêm enfrentando e oue, nes- gadores bateram em mim e no José Ro-. 
ta semana, culminou com várias prisões e drigues, alegando que tinha aparecido um 
espancamentos, devido a um suposto furto tambor suspeitá em cima de um dos ca
de tabor de tiner. minhões que estavam de salda. No Dele 

Os 240 trabalhadores da Mecânica Samp
son. de 0sasco, iniciaram o expediente de on
tem trabalhando normalmente, embora tives
se sido decidido, em assembléia no Sindicato 
dos Metalúrgicos. que a paralisação ser:la 
mantida. mesmo após as pressões e uso de 
força policial solicitada pela empresa anteon
tem. que acabaram fazendó os operários vol
tarem ao serviço. Segundo alguns tra
balhadores, "nossos companheiros temiam 
que voltassem a se repetir os fatos de anteon
tem. quando uma equipe da empresa. na 
presença de um policial. nos obrigava a 

A greve de ontem. cuja responsabili- me Interrogaram e depois me dispen
dade foi assumida pelo sindicato da elas- saram. dizendo que Iam me chamar no
se, resultou do total clima de Insegurança' vamente". 
vivido pelos funcinárlos da Qulmlca nos 
últimos dias. Tudo começou na madru
gada de segunda-feira, quando dois Inves
tigadores do Dele - segundo declaração 
de empregados da firma - se postaram 
na portaria, recebendo os operários "com 
pancadas e agressões vera is". 

Os operários da indústria quimque es
tiveram presos no Dele, disseram aos 
dirlgetes do Sindicato da classe que foram 
espancados naquele órgão pollclal para 

. confessarem a autoria do furto. A lnfor
: mação foi dada oontem pelo advogado do 
: Sindicato dos Trabalhadores da Indústria 
· Qulmlca, Almlr Pazzianoto. acrescentan
do oue ao todo, 48 operários foram levados 
aoDeic. 

PAU DE ARARA 
De acordo com Almir Pazzlanoto. os 

trabalhadores detidos afirmaram que 
foram colocados no "pau de arara" e 
sofreram outras violências para confes
sarem as acusações oue. segundo consta, 
partiram da Quimica industrial Paullsta. 

Uma outra fonte do Sindicato Informou 
que quinze operários que estavam detidos 
haviam sido colocados em llberdade na 
manhã de ontem e apenas José Rodrigues. 
Afonso Lopes. João Almeida Calado e 
outro identificado apenas por João, con
tinuavam presos naquele órgão policial. 

Almlr Pazzianoto manteve contato 
telefônico com um delegado de plantão do 
Deops, para Inteirar-se dos fatos e disse 
aos jornalist não saber do paradeiro dos 
operários detidos. 

Presente à assembléia convocada pelo 

GREVES ISTOÉ 14/06/1978 

chegaram a Osasco 
Depois de quase um mês de greves e 
acordos salari:.1is. o movimento operá
rio, que começou no A BC. estendeu
se a São P:.1ulo e chegou :.1 Osasco, pa
rece que vai ganh:.1r outros contornos 
que, para muitos, nfo passam d:.1s pri
meiras represálias. T rat:.1-sc da demis
são "por justa causa" de cinco operá
rios que paralisaram a Metalúrgica 
Taunus, em Diadema. E da possível 
demissão de 100 das 800 operárias da 
Brosol, de Santo André. 

E não é só isso. O 4ue pouca gt:nte 
notou é que a greve passou a se esten
der a locais como Osasco. um dos 
centros de mais intensa atividade sin
dical há dez anos. Há 15 dias, houve 
quem afirmasse que lá não haveria 
greves, por duas razões: medo e falta 
de lideres. AgClr:.1, essas pesso:.1s. como 
o diretor da Frente Nacional do Tra
balho, Albertino Souza Oliva, estão
bastante suf1)resas. E mais: não sabem
dizer· até que ponto a situação vai
evoluir.

Orlando Malvezi, vice-presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo (um arenista convicto). é quem 
afirma com ênfa�e: ··os movimentos 

Enquanto discutiam a atitude arbitrária · ·trabalhar. ligando as máquin�s. Além disso.
da Qulmica, o advogado Almir Pazzlanot- que ocorressem novas demissoes. como a de 
to tentava localizar os três operários aln- nossos 8 colegas". 
da presos. Mela hora mais tarde, sem que Enquanto os operários trabalhavam. em 
Pa�ianotto t!vesse algum_a infori�ação reunião com o ilndicato dos Metalúrgicos de ma1s,_co�creta sobre os detidos, a direção 0scasco a Sampson continuava as negociado �md1cato __ se dirigiu aos operários ções sobre um acordo que acabou saindo reunidos sol1c1tando o seu retorno ao d · d trabalho. depois do almoço, argumentan- pouco epo1s as 11 ho:as:_ 1 1<Jõ de aumento
do ter mantido contato telefõnico com a salarial a partir de P:1me1ro de _ju_lho p�ra
gerência da empresa "que nos garantiu funcionários (_ produçao e admm1stra�·ao,
que ninguém iria sofrer represália e que com até 5 sal:mos mm1mos. e 5% de ante
já estava tudo bem". cipação a partir de 1. 0 de agosto. para todos 

Log após, os funcionários da Química os funcionários da empresa. 
Industrial Paulista começaram a deixar o Também no acordo a Sampson garantiu u 
auditório do sindicato, não escondendo sua pagamento normal das horas parad;is. a não 
dece�9ão. '·Nem ao menos fomos consul- punição de nenhum empregado em furn;ão taoos - reclamou um deles. referindo-se das paralisações e uma carta de apn·:,,:na 10nformação seca q�e receberam para lação para os 8 demitidos. A carta segund,i o suspender a greve. minutos antes defen- . . . . · . . . dida pelo Sindicato. acor�o homologado pelo Smd1cato. l'�pel"I 

ficara que "nada desabona a conduta moral 
e profissional durante o período até a clata Je 
demissão dos 8 trabalhadores". 

Lembrnrma ainda que o próprio pre
sidente do Sindicato. Waldomiro Macedo, 
reconht'cia as arbitrariedades praticadas 
pela Quimica, que dias atrás havia, In
clusive. despedidn um dos funcionários 
que perdera uma das vistas em serviço. 
"Nós interferimos e o rapaz voltou ao
trabalho. mas não sabemos até quando". 
explicou o diretor Augusto Lopes. Entre 
outras reclamações, os operários falaram 
também da falta de segurança enfrentada 
diariamente na fábrica: do controle para 
ir· ao banheiro e da obrigatori�ctade de 
fazerem horas extras. " v 78 

continuarão. Só espero que o empre
sário continue com a cabeça no luaar 
e não ponha o operário na rua. Den
tro da empresa. o operário está tr:.iba
lhando, ganhando. está protegido. Fo
ra, ele é c:.1ça fácil dos agitadores, dos 
que quase conseguiram destruir o mo
vimento sindical". 
A greve em Osa.-;(.-o. Para José Pedro 
d:.1 Silva. opt:r:irio da Brown lfoven e 
oponente de Amorina na eleição de 
fevereiro, o que importa é que os ope
rários "estão ganhando terreno". "b
tamos numa reta", di1. t:lc, "onde o 
que era proibido tem de deixar de ser: 
temos de conquistar espaço. E como 
o sindicato não pode fazer greve. a
classe trabalhadora ultrapassou o pró
prio movimento sindical".

José Pedro procura explic:.1r por 
que houve greve em Osasco, movi
mento que começou exatamente na 
empresa em que ele trabalha. "Nós já 
tínhamos decidido que. enquanto a 
greve cstives�c no ABC. tudo bem: 
mas, quando chegas!>e a S.:io Paulo, 
nós também iríamos parar. Já havia 
qualquer coisa no ar e as greves do 
ABC trouxeram uma conscientiz:.1çio 
mais rápida." 

Assim. os três mil operários da 
Brown Boveri pararam cinco dias e 

O acordo foi aceito pelos operários. c.r1e \'oi 
taram ontem a falar nos poliriais "h1JJI.' ,, 
delegado do DE0PS esteve aqui. ate \"ili a (11,.,. 

cussão sobre o acordo. que apesar dP 11:1,, st•r 
o que nós queríamos. quehra um tJom galtiu·· 

O gerente administrativo da empresa. 
porém. desmentiu que anteontem os polieiai� 
livessf>m entrado na !àhrica. Segundo ele. a 
viatura da Polícia Militar firou rondando él 

Sampson. a pedido da empresa. para evitar 
que ocorressem "quchra-paus". J�.ó 18 

conseguiram um aumento de 15\, 
para horistas e mensalistas que rece
bem até 10 salários mínimos. E l(J',, 
para os que ganham mais que isso. 

No entanto. a grande SUf1)resa <k 
Osasco foi a paralisação da Cobras
ma, da Braseixos e da Brasprcns:1. to
das de Luis Eulálio Vidigal, o primeiro 
empresário a sentar-se à mesa com os 
metalúrgicos, no dia I J de outubro do 
ano passado. 

Foi uma surpresa inclusive p:.1ra us 
operários, pois, como comentou I k
nos Amorina, "a gente pensou qut: ia 
ser a negociação mais fácil e está scn
do a mais difícil". Os 4. l<X) operários 
da Cobrasma. os 400 da Brase1xos t: 
os 220 da 8 ra:.prensa pcdiram 25"., dc 
aumento, sem repasse ou compe11��1-
ção, o que não foi aceito por Vid1!,!al. 
Depois de muitas horas de negoc1�1-
ção, os operários aceitaram os 15" ,, 
propostos por Vidigal. o que fez nas
cer uma enorme euforia no empresá
rio. 

Desde às 15 horas de or:tem. 
estão em greve perto de três mil 
operérios da Indústria Elétrica 
Brown Boveri SA, de Osasco: é a 
primeira paralisação operária 
na cidade neste ano, depois de 
quase um mês de expectativa e 
áe farta panfletagem nas proxi
midades das fábricas. �- ". 7t:1 
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A PALAVRA DOS OPERARIOS 
••• Os rostos são geralmente jovens, na 
casa dO!I vinte anos; alguns- aparentam 
meia-idade e raros são mais velhos. São 

. fisionomias tensas e a impressão é de 
que a maioria não sabe ainda o que fa
zer. Todos úlham para o portão de onde 
o nosso fotógrafo aponta uma teleobjeti
,·a, contido pelo guarda.

A prc-sença do estranho é notado, em
bora haja outros sem uniforme, vestidos 
como eu. Mostro a carteirinha do sit1di
cato dos jornalistas e ex.plico quem sou e 
como entrei. Faço isso várias vezes para 
\'ários grupinhos com os quais procurei_ 
conversar. Ao fim de uma hora, já sou· 
conhecido de todo mundo e trabalho 
quase sem desconfiança.Mais ainda: os 
operários demonstram enorme interesse 
em contar suas histórias e me ajudar: 
desviam os guardas da segurança, tra
zem' café, arruwam um macacão para 
u�ar no restaurante a fim de não causar
desconfianças nos encarre�ados do refei
tório, trazem avisos e historias da greve.

f: uma greve ordeira. E de intensa 
p11Jt icipação. 

E: tudo doméstico ", diz um operário 
de rosto nordestino preocupado, que fala 
com evidente emoção. 

Estamos percorrendo as ruas internas 
e do páteo da fábrica os operários vão 
conclamando a que os últimos recalci
trantes deixem q trabalho. 

- O que um faz, todos os outros fa
zem", explica o nordestino emocionado, 
satisfeito. 

No meio da multidão, andando em 
sent id<, contrário, um operário baixo, de 
mt.'ia-idade, repete que não se pode fazer 
haderna. 

Alguns operários nem querem usar a 
palavra greve e me corri�em toda vez 
que a uso. Um deles, mais velho, cujo 
uniforme dá a impressão de ser o de pes
soa m11is graduada e que parece ter mais 
lc·itura que os outros, tenta uma explica
ção: 

"0 governo já percebeu que o sistema 
de gre\'e,clesde que seja pacífico e orien
tad11, pode existir. O que não pode é ter 

. um sistema de bagunça. Nestas greves 
de agora, se vê pelas próprias declara
�·r",t-s do general Dilermando, comandan
te do li Exércitoi que está tudo em paz. 

Mas é uma greve . E se sustenta, por
t1rnlo, na unidade e na força dos operá
rios. ( •, •) 

Não é grêve, aliás, corri�em de novo. 
Dl•sta vez é um operário Jovem e alto, 
qµe· fala com convicção: 

"� a operação-cebola: fazem os pa
trões chorarem um pouquinho. 

-Um pouquinho? 
:· r�. por enquanto", responde outro da 

roda. 
-Em vez de ceb.ola, tinha de ser pi

menta, diz um mijgrinho, muito ani-
mado. 

J 
. .  d• _

ustas re1vm 1caçoes 
As reivindicações atuais na Cater

pillar não diferem muito das de outraa 
fábricas. Em primeiro lugar, querem um 
aumento de 20'.'êo. Em maio passado, a 
firma deu um adiantamento de 15'.'ó, por 
conta do aumento geral que virá em no
vemhro. Estes 15''ê, deveriam ser descon
t arlos, com juros. No total, seriam 18,8% 
de descontos, no final do ano . Se sair 
391 , em novembro, por exemplo, eles fi. 
cam com apenas 20,2"õ. Os _o�erários 

nào querem e:;te desconto e uinda q'ue
rem mnis 51

1, 11 partir de primeiro de ju
lho. Tt>m razüo'? 

llm dos ministros disse que as greves 
dos metalúrgicos paulistas eram injustas 
porque eles eram dos trabalhadores que 
mais g1rnhavam no país. E o argumento 
parrce pegar. Os operários da Cater
pillar contam que recebem, na maioria, 
25 cruzeiros por hora, 6 mil por mês, 
mais ou menos. O ministro tem razão? 

... ge se compara com a miséria do po
vo, é lógico que ganhamos muito", diz 
um rapaz moreno claro, muito calmo, 
que usa macacão laranja. "Mas por que 
o ministro não compara com o custo de
vida?"

Outros complementam o raciocínio: 
"A partir de hoje a carne está mais 

cara.O leite ontem era 24,50 a lata; hoje é 
29,50. Os preços sobem todo dia. O preço 
do trator da Caterpillar também sobe, a 
gosto deles". 

"Somos trabalhadores com qualifica
ção", diz um operário alto, de cabelos 
curtos e olhar decidido. "Muitos de nós 
têm 3 anos de desenho e projeto. 

O trabalho é, além disso, exigente, pe
sado. exlen1111nte. Um rapaz de :?4 anos, 
baixinho E' franzino, que trabalha no tor
no automático, explica: 

"0 padrão que eles estabelecem para 
nús é o da Caterpillar dos Estados Uni
dos. La eles estudam os tempos e movi
mentos que a gente preciso fllzer nas 
mnquinus e estabelecem quantas peças 
devemos fazer por hora. Mas se esque
cem de que lá o operário tem de tudo, 
encontra sempre II sua máquina apare
lhada. Aqui estou esperando um supurte
inserido para o torno automático há um 
ano. Aqui eu tenho que segurar peças de 
25 quilos com uma mão, enquanto ligo o 
ar comprimido com a outra. Não tenho 
�ma talha que suspenda a peça e me 
facilite a ..,ida. 

"Trnli11lhando assim, \'OCê chega em 
:asa e sú quer sentar diante da tele\'isão 
e \'er uns minutos de novela com a mu
lher. ate dormir". 

"Não dá nem p11r11 dar uma", diz ou
tro. E ri 

'l'!xios riem. O rapaz franzino comple
ta: 

"Se a mulher olha pra mim, eu já vou 
dizendo: "Tou cansado, tou cansado" ... 
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operários de Sijo 

Bernardo do Campo 
O papel 

do sindicato 
Scania 

- O papel dos diretores do sindicato
foi de mediador. 

Mercedes - Benz 
Ei-te movime11to todo mostrou só uma 

rni11a. falta de oq,:a11ização. Esta organi
z11ção. lll(ora. tem que i.er feita pelo sin
di<.·alo. Na situação em que tão 08 sindi
catos. 11ão podem dirigir coucretamerite 
a luta dos trabalhadores, 110 entanto a 
geute sú pode mudar esta estrutura se as 
diretorias atuais diril(irem co11cretamen
te. O siudicato daqui 11ão tem dirigido os 
l rabalhadorei. e parece que não tem dis
po�i�·ào de assumir a lula. Este é um mo
vime11lo ilel(lll. isto está claro, se a dire
tori11 se e11volver ela pode se dar mal, te·

mm, i!,!,O claro. Mas eu 11ch11 qut ela vai 
se ferrar 11i11da mais se 11ão defender os 
trahalhadi,res.' Por4ue, se ferrar, qual-
4uer si11dicato pode, a qualquer hora, 
11esta situação atual. O dia que Geisel 
dar uma lupada com o dedão 110 pé da 
l'ama, pode cassar qualquer dirigente. 
Ele pode fazer isso a hora que bem e11-
le11der. A ú11ica maueira de garautir a 
atuação da diretoria é mau ter a calel(o· 
ria 11rga11izada e mobilizada. 

· A (l)legalidade da greve
Scania 

. A lei. ora a lei_. a l(t-11te pasll41u por 
rtma dela. A. li{e11te provou que unidos 
'"!" 4uebramoi; � lei. A ge11te quebrou a 
le1. l'Ulll força e Isto ficou claro prá todo 
.1�iu11do, _que talvez em outra11 greves não 
t�vesse ficado claro. _O go�emo fez ques
lao de mo!-trar essa ilegalidade e a gente 
quebrou esta lei. Isto é muito importar,
te. O pessoal ti11ha co11sciê11cia de que 
podia perder o ernprel(o. ser preso, apa. 
uhar, que era um tniço ilegal, desde o CO· 
meço. Na Mercedes o pt-ssoal sabe que o 
rel(11ne hrasileirh 11ão é doi- mais demo
nát_irns. 11ão �? � sah_e muito hem que 
podia se ferrar. 11ao fm 11ada hriucadei
ra. 

Operário Dei.empregado - Desde o ano 
pai.i.11do 4ue IIÓfl temOll discutindo a 
questão da leialidade ou 11ão da lei de 
l(reve. Esta lei 11ão quer dizer nada, 
corno muitai. outra.'! leis que existem por 
ai, qu,.- q111·1· regulame11tar o que o traba
lhad, ,r cl1·h· ou 11ào deve fazer. Isto é uma 
questão �implegme11te 'da vontade, da 
coi1stic'f1ci'á '(t da orgauiiação que O tra
balhador tem. _Não t' uma lei. ou all(U · 
ni.1:-: folhas t'M'Tllas que tá lá, 4ue vai i rn-lll'dsr que o t rnbulhador lutt- por salários.
Ul1• por seu� 111lere�ses l�J)l't'Ílicos. C1111 -

('rl'la111e1\ll'. essa lei de l(J'eve 11ão � um 
'.luc!o 111111to 110\·o. Depois �e.la já ler sido
,1��111ada ,1a hou\'e uma serae de l(J't-Vt-s. 
�-ªº l' um dad111111\·o. i11dusive a_gora em 
!-ia11 Her11ardo tem esse rojão de grt-ve 
qut• r_stu ill. O 4ue eu digo é o segui11te: 
As lei:- p.ira serem cumpridas i! preciso 
que l�11ha um _i11strume11to que fo�·a 
rumprar l'>'las leis. A qut-stão jurídica é 
11 Ili!! yuest ão dt• for<,:a. Se a ge11te tc-m 
111111s for\·a parn passur por ri ma dist11. a 
l(e11tl' pu�:-a e isto diz p1111c11 p11ra a gt-11-
lt'. 

A lei �.:1:10 diz p11uca roisa para os tra
oalhadort•s. qua11d11 elt-s se Jlll){am com 
forra pari¼ pas_sur por rima dt'l,,. passam 
lra114ualo e 1�111guém .11e1!1 se prt:11cupa 
rom a 411c�tao da lei. f,u ach11 que a
1ire11t·upa\·ào vai ser assim: se o Exército 
,·t'm. 1• u1�H1 4uest.ão de f11r�·a para for�·a, 
st' a 1mlsna \'em e uma questa11 de for�·a 
P;'rn lor�·a. !\-tas a lei em si é letra morta. 
'.'J111ll!ucm pe11sa em lermos da lei.(· .. 

A luta pela 
democracia 

Mercede.â - B"1;1z 

,1:P..or :edquai;t.o; ,o trabalhador tem 
Ul1Ul:CUrtllCiêucia•euada,. muito pequena, 
em que só e11coutra o patrão da fábrica 
dele e 11ão eucoutra todos os patrões. A 
co11sciê11c,ia aiuda é u1t1 pouco atrasada. 
mas a hora que ele se11hr a necessidade 
de liberdades democráticas, da anistia 
ele vai lutar prá igso. Agora ele sentiu � 
ueceiu.idade de 20"i e quase todo mundo 
parou. Acho que é uma questão de tem
po. l1/617R

•
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A convenção salarial 
· Segundo Chiaparini, o prol'onga
mento de atritos entre empregados e 
empregadores poderia levar a uma 
"comoção social", além de prejudicar 
diretamente alguns compromissos das 
próprias empresas, como os progra
mas de exportação. Sem referir-se ao 
passado recente de intransigência da 
indústria, ele enfatizou que o empre
sário do setor automotivo não poderia 
manter-se em uma posição de inflexi
bilidade, tanto é que acabou usando
de bom senso. E apesar de a greve ter 
sido classificada como ilegal, o fato é 
que o movimento continuou e se ex
pandiu, o que levou a indústria a "a
bandonar certas tecnicalidades", 
como disse o presidente em exercício 
do Sinfavea. Ou seja, apesar da sen
tença do TRT e apesar da posição go
vernamental via proibição do repasse 
dos aumentos salariais ao custo final 
do produto, a indústria estava diante 
de um fato consumado: a greve. 

No último dia 31 de maio, quartafeira, 
o Sindicato dos Trabalhadores nas In
dústrias Metalúrgicas. Mealnicas e de
Material Elétrico de São Bernardo do
Campo e Diadema, e o Sindicato Nacio
nal da Industria de Tratores, Cami
nhões, Automóveis e VeiaJlos Similares
divulgaram duas notas sobre a conven
ção salarial acertada depois de quase
vinte horas de negociações entre empre
gadores e empregados da indústria auto
mobilistica do ABC paulista.

O acordo neçociado entre as partes 
resultou, na pratica, em reajustes sala
riais trimestrais para a grande maioria 
dos trabalhadores do setor, ainda que 
aqueles reajustes se componham de au
mentos e antecipações, ou seja. reajus
tes independentes do dissi'dio coletivo da 
categoria (firmado em abril) e reajustes 
que serão computados no dissidio do 
próximo ano ou em eventuais abonos de 
emerglncia ou reposições salariais. 

Pelo acordo intersindical, em JP de 
junho e IP de outubro. os trabalhadores 
horistas das empresas signatárias do 
acordo ( Chrysler, Ford, Karmann-Ghia. 
Kubota-Tekko, Mercedes Benz. Saal>
Scania, Toyota e Volkswagen) terão au
mentos de 5 ,5% sobre seus salários vi
gentes em abril passado. Em JP de agos
to e JP de dezembro de 1978 e JP de feve
reiro de /979 terão reajustes de 4.5%, 
estes dedutiveis no próximo dissidio 
( abril de J 979 ). 

De acordo com a nota do sindicato 
dos trabalhadores, a entidade conside
rou à acordo interessante "porque assim 
garantimos uma correção de nossos sa
lários de dois em dois meses,, fazendo di
minuir os efeitos da inflação". 

Ainda segundo a nota dos represen-

LU LA AOS OPERARIOS 

DA FORD 
Sabe·se agora que o aumento negocia

do não satisfez o trabalhador. A Ford, pre
valecendo-se do acordo firmado a nível de 
sindicatos, fez pressão ao perceber o des
contamento. Instruídos para a coação psi
cológica, os chefes dizem aos trabalhadores: 
"não quer trabalhar, troque de roupa e vá 
embora." Mas essas pressões são perfeita
mente normais, assim como é normal o des· 
contentamento por esse aumento, que não 
resolve o nosso problema. 

Ê preciso agora colocar a cabeça no 
lugar, e refletir sobre o resultado desse 
memorável movimento. De início, devemos 
avaliar o aumento em si, que não é tão in
significante como estamos pensando. De 
concreto, obtivemos 11% de aumento. E 
este se incorporará definitivamente ao salá
rio reajustado em abril e que deveria se 
·manter inalterado até abril de 1979. Por aí
logo se vê que os vitoriosos fomos nós na
negociação, pois cedemos muito menos do
que os patrões. . Não há
motivo, pois, para descontentamento. O
momento é de entusiasmo e exige que a
unidade obtida com a greve seja reforçada e
ampliada. TRIBUNA METALÚRGICA

lantes dos trabalhadores, em JP de agos
to próximo. rom os reajustes somados, 
os horistas estarão recebendo fü°/4 a 
mais nos salários. Em JP de outubro, 
15.5% a ma"is e em JP de dezembro. 200/4 
a mais. Em fevereiro do fróximo ano, os
aumentos somarão 24.5_% sobre os salá
rios de abril. "'Esta/oi uma primeira vi
tória da classe. conseguida à custa da 
união e maturidade dos trabalhadores", 
diz finalmente a nota do sindicato dos 
operários de São Bernardo e Diade
ma. 
Abertura. Embora a nota do Sinfavea 
tenha sido assinada po; apenas sete em
presas do setor com base territorial em 
São Bernardo e Diadema, a nota do sin
dicato patronal esclarece que está em 
aberto a adesão das demais empresas 
afiliadas com base territorial em São 
Bernardo e Diadema, em um prazo de 
dez dias. O Sinjàvea esclarece ainda que 
a Mercedes e a Saal>-Scania compensa
rão os reajustes gerais já anunciados 
para terem vigência a partir de )9 de ju
nho. de modo a se enquadrarem nas 
cláusulas da convenção acordada rom o 
sindicato dos trabalhadores. 

No final de seu comunicado, o Sinfa
vea anuncia que "as partes convenentes 
envidarão todos os esforços com vistas à 
manutenção de um clima de entendimen
to e harmonia nas relações de trabalho, 
objetivando o bem comum". 
Flexibilidade. O sindicato das indús
trias automobilísticas também parecia 
satisfeito. Algo como a satisfação do 
"dever cumprido". Na quarta-feira, 
dia 31, convocou a imprensa para di
vulgar o acordo acertado com os tra
balhadores, e o presidente em exercí
cio da entidade, Newton Chiaparini, 
deu entrevista coletiva. 

E o movimento dos trabalhadores, 
aliado à decisão das empresas de ne
gociar, marcou, segundo Newton 
Chiaparini, um momento histórico 
nas relações operários-patrões. O 
acordo do Sinfavea com o sindicato 
de São Bernardo, segundo o empresá
rio, deve influenciar aquele relaciona
mento daqui para a frente. Quanto 
aos custos do movimento, Chiaparini 
argumentou que a reivindicação dos 
trabalhadores tomou as empresas de 
surpresa e em uma conjuntura de bai
xa rentabilidade. "Mas se os custos 
econômico-financeiros podem ter 
sido altos, em termos de paz social fo. 
ram baixos", disse ele. 

"Já cumprimos nossa par-
te",· declarou o dirigente do Sinfavea, 
"agora cabe ao govc:rn0 decidir sohre 
as regras do jogo". ISTOt 07.-06/1978 

Simesp sem de.finição 
"É muito diflcll diacutlr um 

acordo aalarial quando u bases 
de reajuat.e sãq bem abaixo du 
conaei\lidas com outras empre

,au do mesmo setor Industrial", 
disse ontem Luls Inácio da Sil
va, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
ijão Bernardo do Campo, após 
reunião, no Sindicato da Indús
tria de Máquinas, com o empre
sário Einar Kok. Luls Inácio in
sistiu em 20% de aumento para 
os metalúrgicos de São Bernar
do e, apesar de nlo ae ter chega· 
do a qualqwer0detlniçlo, o preat
dente do sindicato operArio 
considerou o encontro "muito 
favorável". 

to da produção é menor do que tro obstáculo às negociações 
na lnd1lltrla de máqulnaa. segundo Kok, é o caso lsoladc 
· Cesar Çoncone, do Departa. de algumas indüstriu .do seto1
mento Int.erslndical de Elt#ltfl- de máquinas, que Já aceitaram
t I c a e E s t u d o 1 8 ó e i o- lndices bem superiores aos qlle
Econõmicoa (Dietle) citou aos ,a maioria das empresas pode
empresários lll\Ull nwnel'OI conceder: a Huller, por exem
que demonstram a mtior rnc1-· plo, deu 15% de aumento ao1
dêncla � mão-de-obra nos cua- seus funcionários e a Schueler e
toa do setor de mAqulnas. Se- a VWares, 11 %. 

Einar Kok, que evitou falar 
sobre o asaunto após a reunião, 
disse apenas que "as negocia
ções caminham muito bem e, 
como slo pioneiras, não se deve 
eaperar por resultados a curto 
prazo". O que tem dificult11do o 
entendimento, segundo Elnar 
Kok, do 01 lndices de aumento 
concedldoa pelu lnd11strlu !lU· 
tomobillatlcas, onde a lncid�n
cla de mão-de-obra sobre o cua-

aundo _ele, "a Incidência oscila Kok: "Não é choradeira"ent.re 18% e 24% sobre o custo · . · · 
da prod�ção de mAqulnaa, con- O Sindicato da Ind\ístria de 
tza. apenas 8% no custo da pro- MAquinas e Equipamentos, con
dução da 1nd1lltria automobW.· siderado um d� maia"lmportan
tica". B1nar Kok advertiu, en- tes do Pais, reune cerca de duu
tretanto, que esaes riwneros mil empresas no Estado de São
não incluem oa encar101 _Paulo e outraadearapdeporte.
IOCla1a • O pre.Jidente do Simesp, Ein�

"ne:.ta forma, Ilia 6 poufvel Kok, criticou a "frequência d011
à 1nd1lltrla de IJ\AqUlnu arcar reajuste!, praticamente a cada
com 01 parlmetroa aceitai pe- doismeses".Cll'lôsVilláreseEi-

na, Kok oblervaram que as ln· 
las ind1lltrlas automobil!stlcas. dústr.ias automobilfsticas, prin
É preciao fixar um lndice infe· cipalmente por nAb estarem sob 
rior e mais compatível com a controle dlretodoCIP,puderam 
lndystria de máquinas e, a par- conceder reaj\.18tes elevados. "B 
tlr dele, negociar com vistas à ls8o terá uma repercussão mult.o 
assinatura de um protocolo en- séria nos outros setores, econo
_tre empregados e empregado- mlcamente mais fracos, que po
res"; observou o Industrial. Ou- derão não ter a mesma flexlb111-

_. 



22 movimentos sociais,operários cb-22 
dade _par-a a c o m pa nh a r  ,o 
ritmo." 

· o, empres6rio.a estariam
muna lltuaçlo cHflcll: "Depota

'da con� feita ent.re a in
d1lltna automobWlttca e oe tra
balhadores, t extrenlamente ne
catlvo ao 8imesp propor algo, 

pior. MQ taaõ. t«t déiér feito", 
.afirmaram OI indultitatl. Expli
�- que"nlo e choradeira", 
BIDlr Xolt .-..iou°que OI em
�IIO'lttordemiqulnlae' 
equlpatneDtoa alo relati••· 
mente bem remunerados por 
ca�à da especlallzac;lo que 
�m" .. · .. 

!>e umâ forma jrera1, Ol-m:�, 
duftrl•'-- presentei l reun1lo 
crittcaram "• omtàdo e a poli-.
c;lo cõmoda auumida pelo p ·
verno, reapol)ltvel direto pelos 
1mpuee1 de boje, causados na 
sua maioria pel�· e� de on-1 

tem". E1Dar Kok. ao apreciar a 
poàçlo covernamental em rela
ção ao movimento grevllta no, 
ABC, dllle: "O covezno con
. dena, critica, procura evitar 01 
acotdoa. E, quando eles alo fel-. 
,toa, vem o ministro Arnaldo 
Prieto e elogia, fal!l em democra
, c_ta. em. �ogo, et.c'.' ·- --

Os lltdustrtais falaram tàm
bfm do atatema repmstvo bra
sileiro, que cerou o medo dos 
empregados. ''laao tem causado 
. probl�u lfnoe: o empregador 
'� surprilendldo por uma � 
antee mesmo de sa�quaii sló 
u reivindicações doe emprega
das. ll, quando se propõe a con
versar, muttaa'vezes nío.tem
com quem, por causa do medQ'.'.
concluiu !llnar Kok:20 - '· t f 

F'iesp, p'edido contra as greves 
"8. Paulo, 9 de junho de aim sertreatabelecido olm� çõeaquese vêm notanddnu ca-

1978. Senhor presidente: da lei e preservado, em coruie- ma•·IOCilii de renda mais 

"A Federação das Indlla· quêncla, o prlncfp!o da IUltorl· baixa, independentesnenté de 

tr1u do :mstado de São Paulo dade. · uma revlllo na polfticualarlal.

vemreçeitonmentetranamitir O rovemo, "penniuo ma- O reaJu1te wntlWldÕpor

a v. exL a sua ·profunda preocu- xima venta", tem condições pa- esta orpniAçlo llhdiçal -ton-

paçlo pela marcha das greves ra acionar os fmprescindfvels slatiria, simpleadlente, na con,

que estio eclodindo em São mecanismos para laso e, por- ceaalo de um aumento de 129'

Pallk>, cuja perspectiva de gene-. tanto, o primeiro apelo desta en- (doze por cento), aobre 01 Ali-

rallzaçlct a todo o paf.9 se lhe tidade e até dirigido exatamente riO!I que nlo ultrapauem oito

afil\ll'&de consequênciaslmpre- nesae sentido. salirió1 mfnlmos vlpnteii na

vlli\fel.l em relação à própria se- Por outro lado, as constan- resllo. · 

curança nacional.' tes manifestações das massas Esse reaju.ste,aaerapllcado

Ta1I movlmentoa, caracte- trabalhadoru contra a poUtlca ln�tintamenté a tod01 01 tra-

riatlcàmente inusitadoe, vêm lalarial, como aliú é pObllco e balhadores, Incidiria sobre o·s

aendo. realisados ao arrepio da notório , estio realmente sensi- salirlos percebidos pelol mea-

lel e indiferentes u decisões billZIDdo ,oplnllo pllbllca bra- mos nu datas-bues de suu res-

emanadu da Jl,\ltiça do Traba- sileira, da qual o empresariado f pectivas ca tegorlas proftuio-

lho, que os tem classificado de peça importante. nais .e seria paco, parcelada-

ilept.s. Do contexto das considera- mente, d� acordo com a seawnt.e

Nlo havendo uma alatemá- ções expandldu, tiram-se im- tabela: a) 6% (seis por cento >

tica nos acordos;ealiados, no- portantes e viüioaas conclusões, Juntamente c·om o salino cto

vos reajustes se sucedem em prtnclpalmentenoque conceme mêsde junho de1978;b)3%(trh

Df!rcent.a-u que titio ....,.,,.,.., à deao;gantzaçlo da produção, por cento) Juntamente coqi o sa-

��iitra lnilr, que�b";õ com reflexo sobre o nível'de pro- lino do mês de setembro de

comprometem aa ,estruturas dutividade, elevação inevitâ'Yel 1'978; .c) 3% (tre.s por cento) jun-

econõmtco-finanéelras desaas dos custos operacionail e�- tamente com o salino do mês de

ornntzações, co mo também vel desempreeo, tudo isso con.:' �ezemb.rp_de _1978.

passam desde logo a desagradar tribuindo para comprometer u A prlmefrà- parcela do au-

aqueles emprecados que auferi- metas de cresclmentoinduatrial mento, a ser. concedida com o

ram reajuates percentualmente compatível com a �o sllarto de junho, seri abilorvida

inferiores. 
do objetivo de· cresclmento·aso- totalmente pelos emprepdo-

0 panorama é realmente bal e da manutençlo da taxa de res; u duas parcelu ae,uintes,

sombrio e pouco alentador, prln- ln.flaçlo em nlveis razotveis: que totalizam 5% (sela por

cipalmente considerando a iin- De1tarte, e11e empresa- cento), serio· intesra,lmente re-

poulbilldade de 1n1e�ncia das riado, legalmente representado - paaaadu aos custos. ( •. • )

entidade• empregadoras no por esta Federação, esti con- · "Qu alquer  aumento d e
equacionamento 1Iobal da pro- ven_cido de que, nas atuais con- salários· · concedido que ul-
blemttlca. · tlng'ências,somente a conce.sdo trapasse o teto fixado pela

,Eue estado de coisas, ine- de tu? a111llento com cartter de fórmula de reajuste gover-
gavelmente, preclaa ter urgente excepcionalidade, em termos de namental deverá ser supor-
e necesairla solução, poia só aa- beneficio real, v1rt aplac,ar ou tado pela própria empresa"

pelo menos minimizar as exalta- - voltou a assegurar ontem o 
ministro Reis Veloso 2.� .,

movimento ou informavam Manifestacoes de solidariedade 
0 Sindicato recebeu deze- das gestões que os dirigentes O ESTADO
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nas de teleg1amas de entida- desenvolviam no sentido de 
des colrrnb, procedentes de pressionar as matrizes das _Cu11federação Fra11ce11a "'emocrát·i·ca d.-� 
.... • ... d í d E multinacionais a atenderem as O movimento tmlata no r I Ih 

u ..,..
v11uas p ... ..s o pa s e o x- ABC _.._0 ""'A da .,_._ ra >a. adoret1, filiada à Corafederaçio 

te ·or E' aJ d 1 nossas reivindic•rões. """� 0 •- �-- •• d J d n . as guns e e1: -,, ração 8tn..,_, .... -1•1 ,nu11 aa o Trabalho. telegrafou a011 
Do Sindicato dos Metalllr·

Al�m das manlfes• ........ •-. PIII, " h · 
. d O ••rl)es escritas, nosso Sindica- c;omaedeemPnga.Emdeclam-· ·com�,a11 �aros _ do ABC, de Osascu t São

gicos e sasco, assinado pelo -,. .. L. ontem .... """ªda __ , Pau_lo_ , whdar1zas1do-se com a sua "da·s-
-d H Am to recebeu dezenas de tele,.o- ....., ..-- na ca ... -

seu pres1 ente, enos o- 1' -"'-Ollovaca.a-.. " .,_ po_saçau de lut _a cmatra u s istema salari'al· 
· d F d ã s · d nemu de sindicalistas patrí· ._._, ,.. .,. con......_ nna; a e eraç o u1ça os I todoaOI._,._,..__,.,__ __, IIIJUsl_o que ahmeula as multinacionaa·s .. :

T. 6 af d s· di d cios, apoiando o movun· ento. .. ......... v·-e-...-• p 1 1p gr os; o an cato 01 nilaç6el sindlcaJs a otgrm,. r�ss1gam .11� uta com n<�sso apoio para 
M�dicos do Rio de Janeiro; CENSURA aeuapoio eaoUdartedadeaeá evitar pu11.1çau e co11segu1r reintegração
da Federação Internacional Unlco fato a lamentar, moYllnento_ reivtncUeaUvo, q.,i comp�11�e1ros afastados, objetivo tanto 

dos Trabalhadores Metalúrgl- com relaçlo à dlvulgaçlo, foi canatltul uma conaequenc:ta tlf 
ou _mais 1mporta11te quanto- aumento sa-

ços (FITIM), de sua seção de a censura imposto às r6dios e caa� elevado da vida, da JaK;· 
lario" · 

Detroite, Estados Unidos, as- canais de ttlevislo, Jogo no çloploputeeda� • Atéontemàtarde,800jornalistaspaulistasja
sinado pelo seu repre1entante, segundo dia das para!isaç!!ea. a ..itrtoa". 2�. J". i I 

haviam assinado manifesto de al)Oio aos metal,úr-

Herman Rebhan; da Fedtra- • S4o PaUZo _. A respe.1to· 
· gicos do ABC. No documento, os profissionais de 

çlo dos Trabalhadores Meta- 'daa IOildair,iedadee que co- CGT ç.. 
lmp� classiflcarn a greve de "movimento de

ldrglcos de Horlogerte, Fran· meçam a.. Bll?'IPr t. a,reve., . · I' oncela
1
lnd1scutlvel legitimidade", contestam a poJftica 

ça; do Sindicato Nacional dos Qpel."áda do Grande ABC o. AConfederac;loOeraldoTra--'satarial e criticam a atual "lei de greve", de n•

Trabalhadores na Indústria de · ])l'Mid�*9 d(> s!ndicat.o Jo.s: balho francesa enviou ont.etn te- 4.330/84. O dnr.umento també,ijl .comba� �..i,. 

Automóveis dos Estados Uni· �.. 
· · 

le,rama à Embaixada do BrUU· ��o ridio e televisão, quant.o ao notlCltr10 da

d01 (região 1B), assinado pelo 'Sr Lú�'l:nácio d a  Silva,• emPU11,manlfestandotemona," �� dizer "que vem acompanhando com o

seu presidente, Ken Morris; disse aeteditar que ·"neasaâ ant.e uma eventual onda de re-' maior Interesse o desenvolVimento dos moYinaen

d a Federaçlo Metalúrgica aituru do, acorutecimentcJi,; ·pressão contra u orpmaaçõu- tos grevistas em cuno na Grande São PauJp':, a

Sueca, assinado pelo seu pre· . 0 tftbanwtor e9tarf. · preci',; aindiu bruUeiru. bancada do MDB na Clmara dos Depu�fl)e-

sidente Jan Olsson; da JG Me- :llilld<Y apenu dõ seu_ com-, Ci t.e1lll'8JD8 ua1naia que O la "para o governo e os tmprégadores, qlll\tllvl· 

tal, entidade dos metalúrgic01 panll�1" de ,t.ra.balho". · movimento ,revi.ata em 18to dem todos_ os esforços no sentiQo de ser eifoti� · 
da Alemanha Ocidental, asai-

006 
�-- � . , . to,. Paulo foi deollrado 1lqal e que trada JU8tà s�lução para que os trabalhaclerés 

nado pelo seu presidente . �=�-� ... � • imprenn, brulle1ra recebeu pos�,111 retomar às suas atividades, cercadOI de

Eugen Loderer. 
pr- _ _,.. e qu' ordem de nlo 1e retal IP'ffe ,t.Qq� � �tias! com a restauração de um

Todos eues telegramas hJ. ��-
t
�b,,lt_ ��-

em-nenhum CIIO, "o que parece dima (te confiança e lealdade imprescindlvel a 

potecavam solidariedade ao &"� qua 01 .. �r.fJ , aer- o Ftllldio de uma Ollda de uma ordem soc!iu Justa e humapa". A nota nlo 

)lu". 
t nm -:uc

1_ _. 
,· 

�., repreulo". 2_ 6. 't! expressa solidariedade aos grevistas. de mantira
• direta. FOLHA DE S. PAULO 2$-5 -=18 
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apoio aos trabalhadores do a.b.c. 

(·. ,)

A ORIGEM DO !1:)V!MENTO 
·1. Os 1indicatos de S'âo Bernardo e Santo André� atra

vés dos seus diretores, vinham tentando a negociação direta com 
•• empresas hã vários meses, mas os empregadores se negavam con.
trariando a próoria lei (artigo n9616 da CLT - Consolidação das
Leis do Trabalho)

2. Foi então que os trabalhadores resolveram cruzar os
braço• eor conta própria, reivindicando também o pagamento das 
hora• nao trabalhadas e que ninguém fosse despedido, 

3, Até agora o movimento - a �aralização pacífica - ª' 
tingiu mais de 50,000 trabalhadores em dezenas de industrias dõ' 
ABC, entre elas a SCANIA, a '1ERCEDES, a FORD. a PIRELLI, a PER
lINS, a PHILIPS, a COFAP, a VILLARES, a FIRESTONE, a OTIS, a 
CEMAR, a MANNES�NN, a CONSTANTA, a VOLKSWAGEN, a GENERAL ELEC
TRIC, a CHRYSLER, a RHODIA, 

POR QU'Ef 
4. Insistimos: essas paralizaçÕes são consequência de

baixos salários impostos pelo governo e pelas eq,resas.Todos s� 
bemos que a alta do custo de vida atinge mais diretamente o tr.:!, 
balhador e sua família. SÕ os salários são controlados; os lu
cros, nã0 ,são também o resultado da existência de um sindicalis 
n, que estâ impedido de representar de fato os interesses dos 
trabalhadores, porque os sindicatos estão controlados pelo go-
verno, 

AS ETAPAS DO MOVIMENTO 

5. Apesar de o Tribunal Regional do Trabalho (TRT)ter
declarado 1ue a greve é ile�al, baseado numa lei iniusta e sup� 
rada os trabalhadores deram prova de -responsabilidade e de fi! 
meza: continuando com as paralizaçÕes sem violência, demonstra� 

do que a greve é justa e legítima. Sem o barulho das mâquinas,a 
voz dos operários soa mais forte, 

6, Assim, graças ã firmeza dos nossos comoanheiros. 
trabalhadores, muitos acordos jâ foram conseguidos em favor da 
classe operária, e certamente outras vitórias serão conquista
das. Os fatos estão comprovando que unidos os trabalhadores con 
seguem o que a lei garante e atê um pouco mais, E que, desuni
dos nao conseguem nem o que esta na lei, 

7, Ressaltamos tambem o comportamento sereno e res
ponsável dos dirigentes sindicais de são Bernardo e de Santo An 
drê, respeitando, compreendendo e acolhendo as manifestações 
das bases. 

8. Por dever de consciência� devemos repudiar as di
versas formas de pressão que tem sido praticadas contra os tra 
balhadores em al�umas empresas, bem como a censura imposta pe
lo governo ao rádio, ã televisão e a alguns jornais, no tocan
te ã divulgação das paralizaçÕes e às vitórias dos trabalhado 
res. 

9. Consideramos que é chegada a hora de conquistar
mos definitiva!N!nte o direito de livre organização sindical a 
partir das empresas, com a negociação direta. bem como o direi 
to de greve, reconhecid°o mundialmente como justo e legítimo 
instrumento dos trabalhadores para a defesa dos seus direitos 

10. Por tudo isso, apoiamos de forma solidária e fr:
terna os nossos companheiros do ABC e de outros municípios e 
Estados, onde os trabalhadores estão lutando com coragem e fit 
meza nesse movimento libertador e que é de toda a classe trabã 
lbadora. 

AÇÃO CATi,LICA OPERARIA DE SÃO.PAULO 
,COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ DE SÃO PAULO 
1 

FRENTE NACIONAL DO TRABALHO 
PASTORAL DO MUNDO DO TRABALHO DE SÃO PAULO . 

PASTORAL OPERARIA DE SANTO ANDR� (ABC) 
SECRETARIADO NACIONAL JUSTIÇA E NÃO-VIOLENCIA 

São Paulo, Santo André, são Bernardo, são Caetano, Diadema, 
M.auâ, Ribeirão Pires, 27 de .naio de 1978 

Apoio à Luta 
dos Operários 

No dia 12 de março de,te ano, o Mo
vimento do Cu.�t'o de Vida la�ou um
Rrandt Abaixo-Assinado contl'o a ca
re.�tia, com a participação de maia de �
mil pesBO<U. Naquele dia, reivindica
m011 da11 autoridades federaú: 
. Çongelamento d011 preço. doe glneros
de primeira nece1111idade: 
• Aumento dOII salários acima do au
mento do cu.�to de vida;
. Abono .�alarial de ror;, imediato t àem
de,conto, paro tcidas GIJ categoria., de
tra balhadore11. · 

l11to, para que pelo menos, fo111em di
minu(da,r as dit.t'culdade11 econ6miccu
das fami1ia.� trabolhadoraR. · ,
· Apesar dCJ11 nossa.'/ reivindicações se-

. rt>m CJII mais jU11ta.•. 011 Ministros se
aprt1111aram em dizer que seria impossf"
vel atender à3 reclamações do povo.
Não desanimamo.�. e contimµimos de
pé e mais firme.� em nossa luta. E a·
cada dia, mai.s e mai.� trabalhadores e
dana . ., de casa OAsumem a luta oontra o 
custo de· vida, porque sabem que a 
política salarial do Roverno é incapaz. 
de dar ao povo a., mínimas condições 
para uma vida digna .e satisfatóriâ. 

Hoje no 8ra11il, o.<1 opetários traba
lham mai11 e recebem menos porque a 
política oficial vi.�a 11implesmente dar 
lucru à11 !(rande11 empre.,as, desvalori
zando cada vez mais o trabalho operá
ria e lançando ao desempre[l.o milhares 
de trabalhadores. 

Portanto. neste mê., de maio, em que 
os operàríos do.ABC se manifestam po-. 
cificàmente pelo respeito aos seus legí
timo.� direitos, e particularmente pelo 
aumento de seus salários, oMouimento 
do Cui;to de Vida vem dar a todos eles 
a seu total apoio e solidariedade. 

Não foi 11urpresa que o Tribunal Re
#ional do Trabalho declarasse ilegal o· 
movimento dos trabalhadóres do ABC, 
assim como também o.� Mínistros se 
nel(aram a atender às reivindicações do 
Movimento do Custo de Vida. Todos
sabem que a luta é ju.,ta -� legítima.
· Apoiamos a justa reivindicação de
20'"i- de aumenta dos salários dos tra ba
lhadores do ABC:
- Apoiamos a luta pelo não desconto.
dai; dias parados;
- Apoiamos· a luta pela não dispensa
dos operários que participam das para
li.'l<5oes nas fabrica.</. 

E ainda, estendemos a nossà solida
riedade aos companheiros do ABC, di
vull(ando as suas luta., e colocando-nos
à sua dispo.,ição para o fortalet:imento
do movimento por ,melhores salários e 
melhores. condiçõe.� de vida e t"ribalho. 

Na certeza de </1.le a luta dos operá
riu11 é também a no.,i.a luta, pedimos a
todos que apóiam o Movimento contra
a cpre.�tia e que lutam por melhores 
condições de vida. para que apóiem de
cididamente os o�erário.� _do �BC. 
Coordenação do Movimento do Custo

de Vida 

• At6 u 17 boru de ont.em. Jt. 
bavtllD' •ulaado man1tllt.o •
-apoio 10 movtment.o do ABC•
prealdent.es doe seswntea .. 
oatoa de 8. Paulo: Jomallata, 
atrovt,rlos, bancérioa, padel
•ros, �tu. artefatos de couro,
•marceneiros, radlaliltu •
m6dic01. 2 1 . [". 1 J 
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Um balanço da grev• em Slo Paulo 

Empr-• 

.IÃO PAULO 
:Jrazaco-Mapri 
Barbará 
ltel 
Máquinas Gutman 
Metalac 
Corneta 
Siemens 
Siderúrgica Alioerti 
Voith 
Ford (caminhões) 
Pirelli 
SofunQen 
Toshiba 
Volkswagen 
Ardea 
Sarne 
Schunk-Epe 
Massev Ferauson 
Catemillar 
Atlas 
Mangais 
Suoertest 
CBR 
Fresimbra 
Metal Leve 
S/A O Estado 
de S .  Paulo 
Folha da manhã 
Adria 
Coral 
Tusa 

(De 1215 a 15/6/1978) 

1 
N

• de 1 1 

Acordos 

. 
opnrloa

. 
Paraliuç6o: Aumentoa l�.J:-çlo 

1.750 3 dias 16 
200 24 h' 8 4 
360 2 dias 13 28 
350 2 dias 10 
625 12 h 7a16 
340 10 10 

3.500 3 dias 10 a 12,6 
2.500 10 10 
3.300 IS 

3.500 11 
930 10 20 

3.540 24 l'l Em neaociação 
520 7 dias 16 

3.500 11 . 14 
480 24 h Em negociação 

1.000 2 h 10 10 
220 12 h Em neaociacão 

1.580 2 dias Não definidos 
1.8 30 12 h Não definidos 
1.200 12 h Não definidos 

600 12 h Não definidos 
300 12 h Não definidos 

60 12 h 6 14 
630 24 h Em negociação 

4.350 16 

3.000 10 
10 

1.100 16 6 
110 16 
8 00 12 h 10 

Em�• 

Firestone 
Rhodia 
Nacional de Metais 
Alcan 
Cofao 
TWR Gemmer 
Cima 
Otis 
Pierre Sabv 
KS Pistões 
Krause 
Eaton 
Feisa 
Lido 
Prats Maso 
Home 
Pirelli 
Eluma 
Chrysler 
Coferraz 
Fichet 
Cermar 
GE 
lshike 

CAMPINAS 
GE 

M.&IIÃ 
Santa Marina 
Philios 
lbraoe 
Mollins 

SÃO BERNARDO 
OSASCO .. Brown-Boveri 

Ferro Enamel 1.100 24 h Em negociação Grupo Cobrasma 
Wveth-Af)acol Em negociação Foriaco 
Bril 1.800 7,5 Ford (fundir.ão) 
Panex 1.000 16,6 Carpi-Friaor 
Tri-Sure 250 2 dias 10 12 Arcos-Solda 
Atlas-Cooco 700 11 13 Corneta 
Coldex-Trane 900 12 Osram 
Fiat 400 11 

. 
N

• de 
openlirioa 

3.700 
3.600 

740 
2.162 
6.671 
2.498 

699 
1.113 

619 
638 

99 
290 

72 
33 

125 
377 

5.000 
2.240 
1.500 
1.300 
1.970 

500 
3.400 

8 3 

1 6001 

100 
1.48 9 

528 

625 

3.000 
13.000 

550 
soo 

18 0 
150 
100 

Fibam 400 11 RIBEIRÃO PIRES 
Polima�:v 1.300 5 10 Constanta 
Scania 6.000 7 dias 11 13 6 Brosol 
Ford (automóveis) 11.000 7 dias 11 13 6 Calvi 
Chrvsler 2.200 11 13,6 
Volkswaaen 38.000 11 13 6 IERTÃOZINHO 
Mercedes Benz 18 .000 11 13-6 Cervin 
Brastemo 3.8 00 10 
Refeinhauser 300 11 15 JANDIRA 
Hueller 250 10 16 Ba rdella-Borrielo 
Villares 4.000 11 Sarne 
Bora Warner 800 11 13 6 
Sulzer-Weiser 450 11 13 6 COTIA 
Prensas Shuler 1.700 Em negociação Excello-Metal Leve 
Kubota Tekko 700 u 13,6 Grupo Munck 
Karmann Ghia 700 11 13 6 
Tovota 400 11 13;5 TABOÃO 
J.I. Case 250 11 Cinoal 
Foriaria SB 1.200 11 Fibro-Dvnapac 
Perkins 1.500 10 ltal 
Hiller 250 10 

SÃO CAETANO 
SANTO ANDAI Anhembi 

Trorion 900 27,5 Matarazzo 
Laniflcio Sto . Amaro 5h Em negociação Brasimca 
Atlantis 380 10 10 Mannesmann 
Glasurit 1.500 Em neaociação GM . 

Fontes: Sindicatos dos Metalúrgicos de Osasco, Santo André e São Paulo.· 
Noticiário da imprensa. 

1.38 7 
960 
100 

1 18 2 1 

700 
8 �0 

850 
300 

800 
800 

33 

650 
400 
800 
650 

20.000 

Acordos 
Paraliuç6o Aumentoe �� 

10 5 

16.7 
24 h 10 
24 h 15 
24 h 10 
24 h 10 
24 h 10 

5 dias 13 
24 h 10 
24 h 9 
24 h 15 
24 h 10 
24 h 10 
24 h 10 
24 h 10 

2h -10 
3 dias 10,6 
5h 10 
3 dias 11 
2 h 20 
5h 10 
2 h Não definidos 
2 dias 10 
4h 10 

90min 1 Em negociação 

6a12 12 
2 dias 10 

24 h 10 
4h Não definidos 

5 dias 10 a 16 10 
4 dias 16 10 

32 h 16 10 
11 14,6 

5 dias 8a18 
10 10 
Não definidos 

7,4a 20 

24 h 10 
24 h 16 

3h Não definidos 

24 h 1 16 1 

5h 10 7 
5 dias 10 10 

6 dias Não definidos 
16 16 

2 dias 12 12 
1 h 10 16 

24 h NAn rl•finidn• 
. 

24 h Em neaociaçAo 
Em negociação 

11 
5,6 
11 

ISTOÉ 21/06/1978 
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Mas nã!l só em São Paulo eles mantiveram durante estes· 

sombrios últimos 10 anos o espírito da luta que hoje começa a dar 
seus primeiros resultados positivos. No Rio de Janeiro, a oposição 
conquistou o sindicato nas eleições do início do ano. Em Acesita, 
depois de ganhar por duas vezes consecutivas mas não assumir 
porque as eleições não tiveram o quorum mínimo estabelecido 

Metalúrgicos de Minas 

por lei, a oposição assumiu agora o comando daquele sindicato. 
João Paulo de Vasconcelos, de Monlevade, tem se destacado como 
um cios mais expressivos líJeres sindicais do país. E 110 Sindicato 
dos Metalúrgicos de BH-Contagem nasce uma oposição para
concorrer às eleições de julho, contra a chapa encabeçaua por 
João Silveira, há nove anos amaciando o assento dos cavaleiros.

Num debate realizado no dia 24 de maio, o DE FATO reuniu 
João Paulo de Vasconcelos, do Sindicato de ív1Jnlevade, Damerval 
Júlio de Andrade, do Sindicato de Acesita, e !;inácio Hernandez, 
Raimundo Lana e M.iria Antonieta Pereira, membros da c;,aj.>él-2 
de oposição à atual diretoria do Sindicato de BH-Contagem, para
esclarecerem suas posições sobre temas sindicais e questões da 
luta operária. 

As gr11ves de Contagem e Osasco, em 1968, evidenciaram a 
posição combativa dos metalúrgicos no quadro geral d�s . trabalhadores brasileiros. Punidos com severidade, reprimidos em
seus legítimos direitos, ameaçad�s pela insegura!'� cri�da pel� 
FGTS, manietados pela Lei (anti-) Greve e, cm ultima 1_nstanc1a, 
pelíl Lei de Segurança Nacional e pelo Al-5, mes!l'o assim, os 
metalúrgicos não esmoreceram. E a prova está ai, nas gr�ves 
vitoriosas dos mais de 40 mil metalúrgicos do ABC ;:iaullsta. 

Apesar das divergências surgidas em alguns pontos, o que 
se pode observar é que, de maneira geral, os metalúrgicos avanÇéim
com passos firmes na luta contra a exploração do capital

De Fato: João r .. ulo, 30 mil ·traba· 
· lhadores de indú)"trias .iutomobilísticas 
da Região de São Bernardo e Diadema 
estiveram em greve em São Paulo. 
Ouve-'õe muito falar nos últimos 14
anos que as greves causam desordens, 
que as greves causam inflação e preju
dicam por último os próprios trabalha
dores que as fazem. is� é verdade? 
Por que os trabalhadores estão fazendo 
esta greve, qual o obj�ivo e que im· 
portância tem essa grew?

João Paulo: O problema maior do mo
vimento operário é a fragllidade das 
entidades sindicais e da representaç.ão 
dos trabalhadores. Dent10 da socieda
de capitalista devia preVlilecer o livre 
jogo das forças. E o trabalho histori
camente, ele está sempre mferiorizado, 
principalmente nos regime� totalitários 
como o nosso, e o governo se prevalece 
de seu poder discricionário para im
plantar uma estrutura sindical e dirigir 
a política econômica dele à vontade, 
sem qualquer oposição e sem a inter
ferência do maior segmento da socie
dade que é a classe operária. O único 
instrumento válido, o único instrumt?n
to de pressão que o operário tem é a 
greve. Sem a greve o sindicato perde 
até sua razão de existir. Porque ele 
fica inerte diante das pressões do capi· 
tal e mesmo da orientação que o gover
no dá à economia e impõe uma socie
dade desigual e a( surge desequili'brios 
e uma série de outros fotores como 
nós estamos vendo aqui. De modo que 
quanto à greve, eu acho que a greve 
do ABC é legítima, acho que ela deve 
se propagar por todo o território na
cional e acho que é uma obrigação de 
cada trabalhador dar o apoio e buscar 
uma expansão do movimento na sua 
área. Este é o· pensamento . .de nosso 
sindicato. (· .. ) 
João Paulo: O que o sindicalismo vem 
querendo é que nós não queremos in
terferência do governo nos assuntos 
sindicais. Nã'o queremos lei nenhuma 
para regulamentar a greve. A única 
lei que nós queremos é a que ·impeça 
o governo de interferir nos casos de
greve. As negociações para a volta ao
trabalho têm que ser feitas diretamen
te com o patrão e o governo não pode

sobre o trabalho. 

interferir. Nós queremos então é pro
teção para o trabalhador reivindicar. 
Quem decide quando vai fazer a greve 
e quando vai voltar ao trabalho é o 
próprio operário. Nem é a diretoria do 
sindicato, ela tem apenas de represen
tar aquilo que a categoria deseja. 
Maria Antonieta: Eu acho que, como 
falou o companheiro Raimundo, real
mente...a greve deve ser fruto de uma 
necessidade, de uma reivindicação. 
O fato de haver uma lei regulamentan
do a greve é o que menos interessa. 
O que nos interessa é que essa lei que 
existe atualmente e que não favorece 
absolutamente o trabalhador, que ela 
seja retirada. Eu acho que muita coisa 
se perdeu hoje é porque o trabalhador 
perdeu a sua principal arma, que é a 
greve. A negociaç.fo direta inclusive 
nã'o tem papel nen:,um sem a possibi
lidade de se fazer a greve. 
Inácio: Em tudo isso eu não acho que 
é importante discutir sobre o direito 
de greve. Como o Raimundo falou, o 
importante não é colocar umas pala
-.ras bonitas pelo direito de greve. 
O importante é fazê-la. Esse é que é 
o direito do trabalhador. À medida
que o trabalhador ·faz a greva essa
greve é legítima, é real e ela soluciona
seus problemas. (" ,)

Raimundo: Eu queria perguntar ao

companheiro a(, de que forma a gente 
poderia incentivar os companheiros a
ir no Sindicato, pra assim melhorar 
a consciência do trabalhador? 
João Paulo: O que vo� tem que mos
trar pro trabalhador, primeiro: o que 
ele produz, o que a empresa tem de 
lucro e o que a empresa dá pra ele. 
A( ele vai ter noção de que 'ele está 
sendo explorado. O outro aspecto ele 
sente todo dia, que o s.üírio dele não 
dá pra nada. 

Agora, o trabalhador tem que 
lutar pra mudar a coisa. Ele tem que 
wr a garantia do emprego dele. Os 
direitos dele devem prevalecer a qual
quer momento em que ele for recla
rror. O problema do FGTS, c;ue foi 
imposto pelo atual governo, para 
beneficiar os gru�s que tinham· in-

teresse de entrar no Brasil, e que vem 
absorvendo uma série de empresas 
nacionais. E qui antes o passM> 
trabalhista, que é aquele VJlor da
indenização que a empresa teria que
pagar ao empregado estável, e que 
hoje ela não tem mais, esse era q 
maior obstáculo para uma multina
cional assumir o controle de uma
emprésa nacional. Porque o vulto do 
valor das indenizações· a serem pagas 
atemorizava o capi�al estrangeiro. O
Fundo de Garantia veio então para 
acabar com isso, e acabar com a 
estabilidade. Porque · se alguma cai� 
de sério se fazia no movimento sindi· 
cal era porque o trabalhador tinha 
garantia do emprego dele. Ele podia 
ir reclamar e a empresa não podia 
despedi-lo. Na situação atual até o 
dirigente sindical, o bom diri'.;ente 
sindical, ao retornar à empresa tam
bém é despedido. Porque ele repre
senta uma ameaça. É com isso tudo 
que a gente tem que acabar. 
De Fato: Eu q1*ia cxampew a J>'..'I'· 
gunta. AJdm d,1 questio rd«>lógica, 
como você coloca os problcnm de 
organização dos tr,,batbadores para 
chegar .a isso? Quer dizer; voei citou
uma sárie de requisitos que seriam 
necessários pant os trabalhadores te
rem condições de chegar à greo,,e, mas 
nio tocou no problema �,:zativo. 
Pra chegar à greve � não fos:e 
suficiente mostrar que o tu::ro da 
empresa é grande, mas teria que orgit· 
nizar da alguma maneira°' trõbalr.3do
res, pela base, pua des chegan,n1 a
isso ... 
João Paulo: O problema da 01"9.lniza
cão é fundamental. O. sindjcato tem 
que mostrar hoje pro trabalhador a 
finalidade da · entidade. Como ela 
deve atuar, o que cabe ao trabalhador 
fazer. Quais são os problemas da atua
lidade. Como devem !;a' as relaçées 
entre o trabalho e o capital. As finali
dades sociais do capital, etc. O qué 
hoje a gente vê ai é wna acumulação 
de lucro pela simples razão da existên
cia do lucro e do poder. Não podemos 
concordar de jeito nenhum com izo. 
Agora, quanto él estrutura, à organiza
ção do sindicato, nós não podemos 
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impor nenhum modelo. Temos que 
mostrar para o trabalhador a posição 
dele, a·dignidade dele, o que ele deve 
conquistar. A primeira coisa é a li�er
-dade e autonomia, e �e gozar dessas
prerrogativas todas , que o trabalhador 
deve gozar num regime capitalista. En
tão a primeira coisa é o trabalhador se
conscientizar de que somente unido 
em torno da sua entidade, dar o res
paldo a sua entidJde, e reagir nos mo
mentos que for preciso redgir, pra 
poder dar consistência ao movimento 
sindical. Agora, tudo o que for sur·;ir
desse movimento sindical tem qu� 
surgir diferente dis1o qJe existe. Não 
pode ser imposto, nSo pode ser ideali
zado por uma entidade de cúpula ou 
pelo sindicato. Deve surgir naturalmen
te. Quer dizer, a gente deve exi�ir e
reivindic.ir a extinção de toda lei que 
regulamente, que tutele o trabalhador. 
Tudo deve ser fruto da reivindicação
do trabalhador, através de sua repre
sentação eleita demoaat icamente. 
Maria Antonieta: A respeito dessa
questão de organização o que eu acho 
principal não é propriamente o sindica
to estar constantemente aberto, ser um 
s 11:licato democrático, representativo. 
Acl1L) que essas questões são muito 
im,JOrtantes também. Mas o principal 
é o �'ndicato ser reivindicativo. Ser 
bastant� voltado pra realmente defen
der os :!1teresses do trabalhador e que 
antes de tudo favoreça a organização 
do trabalhador dentro de sua própria 
fábrica. Eu acho que não adianta um 
sindicato assim, que está sempre aber
to, sempre com uma grande presença 
de operários, se ele não trabalha no 
sentido de formar delegações sindicais, 
como no sindicato do Rio, em que 
existem delegações que se reúnem no 
sindicato, discutem os problemas de sua 
fábrica , encaminham as lutas. É uma 
organização de base. Então acho que a 
que.tão principal para um sindicato é 
que ele se preocupe em organizar esse 
··.rabalhador pela base, e que forme co
:nissões de fábrica. Por exemplo, a 
reposição salarial. Acho que. era muito 
rnportante que todos os sindicatos no 

Sn,sil que encaminhassem essa luta 
permitissem e estimulassem a formação 
de comissões. Porque é assim que o 
trabalhador participa, que ele debate o 
seu problema, que realmente ele toma 
consciência da necessidade de estar 
mais organizado, mais unido. 
Joá'o Paulo: Eu não concordo muito 
com você, não. Porque hoje ôs sindica
tos nã'o podem viver de líderes caris
máticos. Não é a convocação da direto
ria que vai consolidar o movimento 
sindical. Eu acho que um trabalho 
dos sindlcatos, no momento, bastante 
importante é conscientizar. Mas eu 
acho que o problema maior é que eu, 
como nós todos que estamos dentro 
do movimento sindical, que trabalha
mos e vivemos de nosso salário, nós 
temos que estar conscientes de que 
quando uma injustiça desabar sobre 
vocé, ou se nós recebemos um saario 
que não é o desejado, ou outras coisas 

que surjam dentro dó ambiente de _ 
trabalho, eu tenho que sentir a mesma O PROGRAMA DA OPOSIÇAQ
dor de qualquer um que foi atingido. 
E hoje, o que a gente �-é dentro da ( . N • • 

fábri� é a dedagem. o_ sujeito passa As el�iç�es do Sindica t� dos
por c,ma do companheiro pra galgar Metalurgicos de B.H. e _,onta
uma posição melhor. É uma esculham- gem serão realizadas de 10 a 
baçã?· . . 14 de julho.CB) 
�ar,a Antometa: Eu acho q�e isso é 

POR UM SINDICATO REPRESENTATIVOimportante. A gente deve estimular a 
solidariedacje de classe, a solidariedade 
entre e dentro de cada fábrica, nas 
assembléias sindicais, em cada proble
ma que ocorra. Agora, acho que isso 
fica no ar, se a gente não organiza. 
Qual foi o grande problema dos sindi
catos em 64? Tinha muita liderança 
sindical que tava do lado do tra• 
balhador. Tinha muita liderança sin
dical que realmente combatia, que 
não era pelega. E o que ocorreu? 
Quando desabou esse governo que 
existe aí hoje o que aconteceu? À 
maioria das lideranças toram afastadas, 
os sindicatos sob intervenção, não 
existia nenhum trabalho de base , e nós
tivemos anos em que o trabalhador 
foi explorado e que não tinha como 
responder a isso. Então eu acho o se
guinte: o fundamental do sindicato 
está na base. E não é só a base compa
recer na assembléia. É a base estar or
ganizada nas delegações, nas comissões, 
discutindo com organização própria 
do trabalhador. Especialmente por que 
nós temos uma estrutura sindical atre

lada, uma estrutura que não comporta 
as reivindicações. Se o Lula apoiasse 
hoje abertamente aquela greve, incenti
vasse, ele teria intervenção no sindica
to dele. Se você, João Paulo, fizer isso 
lá no seu sindicato, vocé está com 
intervenção. Então a questão é estimu
lar o trabalho de base e é esse trabalho 
de base inclusive que vai ter força pra 
fazer e aguentar a greve, e pra mudar a
estrutura sindical. DE FATO 
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METALÚRGICOS: 
É HORA DE OPOSIÇÃO

,'{ . i., .. l;u.;;;;tff?Sfri 
. . '

Por um _SIQdlceto rep,eeentattvo 
lndepeodente • refvlndlcatlwo 

Reposição é com Opoalçéo

JORNAL DA OPOSIÇÃO METALÚRGICA 

DE B. H- E CONTAGEM (CHAPA 2)

- N� 1 - ABRIL DE 1978

e A diretoria não decidirá nem agirá sozinha. 
Trabalhará democr,,ticamente em contato 
com as bases. promovendo assembléias, con
sultas aos companheiros metalúrgicos e reu· 
niões por fábricas. A classe será chamada a 
decidir. 

e A diretoria se comprometerá a respeitar as 
decisões das assembl�ias e trabalhará pela for
mação e pelo reconhecimento oficial das dele
gações sindicais e pela estabilidade dos delega
dos sindicais. 

• O Sindicato estará sempre aberto para todos
os ,netalúrgicos, inclusive para os que discor
darem da dir.,toria.

• !\ maior parte dos diretorespermanerer.l 11a
;:,rodução. por ser necessário o contato com
as bases e para sentir seus problemas na carne.

• Será cria:Jo .ir,1 Ot1p.Jrta,ne11to Feminino. que
trabalhará:
- pela integração da mulher metalúrgica na

luta sindical
- pela solução de seus problemas especificas,

como criação de berçários, estabilidade pa
ra gestante,, pela manutenção da proibição
do trabalho noturno etc.

- pela mobilizaç5o da mulher metalúrgica pa
ra n luta comum da classe

-- o Departamento Fem:nino ;:;r'>moverá cur
sos, reuniões e debates. 

POR UM SINDICATO INDEPENDENTE 

• A diretoria lutará pela autonomia sindical e
pelo direito de se express.ir livremt?nte. Lutará
pelo desligamento dos Sindicatos do Ministé·
rio do Trabalho (contra o Estatuto Padrão,
contra a contribuição sindical, lo anti\jo im·
posto sindical) contra o "direito" de inter·
venção etc.).

• Os diretores .1 disposição do Si11tliCc1t•J cm tem
po integral não receberão das 111dustrias,mas
do sindicato, para conservar a independ6ncia.
Seu salário será igual ao da carteira e o aumen
to conforme o da c.ite<Joria.

• Os diretores não receberão ajudá de custu
nem outras re<Jalias. Farão declaração de bens
perante a cate<Joria, mediante documento
escrito ao assumir e deixar o cargo.

• A diretorii prestürá contas da situação finan
ceira do �in:JicJtoa cada 4 meses.

POR UM SINDICATO REIVINDICATIVO 

A diretoria estará atenta e pronta para a luta 
contra as injustiças constantes. 
Lutará: 

• Por salários compatíveis com o aumento do
cu�'to de vida.

e Pelo direito de greve u pelo fim do arrocho 
salarial. 

• Pela continuação da luta pela reposição dos
24,4·::..

• P·Jr condições humanas de trabalho nas fá
orir:as (pagamento do adicional de insalubri
dade, fornecimento de equipamento :Je seg·J·
rança adequado, restaurantes e refeitórios.
banheiros etc.).

• Pela reconquista da negociação direta com os
patrões.

• Pelo contrato coletivo de trabalho.
• Pela estabilirladc no emprego.

• Por salário igual para trabalho igual, principal·
mente no que se refere ao trabalho da mulher
e do menor.

• Por um piso salarial justo para a categoria.
• Por férias em dobro.
• Pelo combate ao desemprego.
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MOVIMENTO. DO CUSTO DE VIDA 
IHINO DO :\10\'l:\IE'.'áO DO CUSTO DE VIDA) 

COMO PODE 

UM 

POVO VIVO 

VIVER 

NESTA 

CARESTIA 

O Abaixo-Assinado é 
atualmente um dos pri
meiros passos do. nosso 
MOVIMENTO DO CUS-· 
TO DE VIDA. 

Com ele procuramos 
p rincipalmente maior 
participação do povo nes
sa luta. Hoje, enconti'a
nu>t- todas as condições 
para ampliá-la. uma vez 
que a carestia é um do:
problemas mais sentido 
pela população brasileira. 

Essa ampliação é im
portante. pois possibilita 
meios de ajudar a nossa 
organização. Em muitos 
bairros, por exemplo, fo. 
ram organizados �rUP')S 
de moradoresde ruas, mu
tin)es. ntividades cultu
rais e dehates sobre o cus
to de vida. 

Alcançar a meta de 1 
milhão de assinaturas. 
siJmifica pnra o momento 
atual a ampliação da luta 
do l\1 OVIl\-1 ENTO DO 
CUSTO DE VIDA. 

f-: importante que o 
Abaixo-A!-li-inado atinjaº"' 
mais amplos setores d.<t so
dednde. mas. prinC'ipa\
mente. que ele se.in um 
in,-trumento de or)!aniza
�·ào e luta tanto nas fábri
cas, nos bairros como no 
campo. 

MUTffiÃO DE 
ASSINATURAS 

DIA: :!2 DE .JU�HO 
HOHA: l:l HORAS 
LOCAL:CENTHO 
DA CIDADE 
NA ESCADARIA 
DA. CATEDRAL DA SE 

Nós temos uma resposta 
simples para dizer o que é in
flação: é um aumento �eral 
nos preços das mercadorias e 
serviços, principalmente das 
mercadorias e serviços consu
mido� por nós, como o pão, o 
café, o leite, o feijão, o arroz, 
a carne, a roupa, o calçado o 
material escolar, a condução 
ou a ener_gia elétrica. Portan
to, inflaçao é aumento do 
custo de vida, é carestia: isto é
o que sentimos.

A inflação é também a des
valorização do nosso dinhei
ro. Para comprarmos a mesma 
quantidade de mercadorias 
na feira, é preciso, a cada se
m.ma, levar uma quantidade 
d<' dinher10 maior. Portanto, 
•, \ alor do nosso dinheiro cai. 

O governo e outras autori
dades sempre falam que não 
podem dar aumentos maiores 
de salários para os trabalha
dores, porque vai aumentar 
11t•r1gmamente a inflação. 

[ com essa explicação, o 
governo além de controlar 
nossos salários, nos impõe 
uma visão de medo de que ao 
pedirmos aumento salariais,
criamos a inflação. 

Mas sabemos que não são 
os aumentos salariais as causas 
reais da inflação. Afinal nos 

· últimos anos, os aumentos de
salários· sempre foram baixos,
enquanto, o custo de vida su
biu adoidado.

E, se hoje compramos me
nos produtos com os nossos
salários, sabemos que o nosso 
dinheiro, que já anda curto,
vai se concentrar em outras
mãos.

Por exemplo, quando sobe 
o preço do pão é o nosso di
nheiro que paga o aumento 
do preço do trigo, do trans
porte, os lucros dos patrões e
dos intermediários e até os
impostos que eles tem a pa
gar. E isto ocorre com todos
os produtos que compramos.
Quanto mais caro pagamos,
maiores serão os lucros dos
grandes industriais, comer
ciantes, banqueiros e -fazen
deiros. 

Como acontece isso? Será
que pechinchando·com o fei-
rante vamos r.esolver  o 
probleflQ? 

Não! O primeiro passo que 
precisamos dar é entender 
melhor quais são as verdadei
ras cauws da inflação e do au
mento do custo de vida. 
O POVO NÃO l CULPADO

Em primeiro lugar, vamos 
ver que no nosso país tudo o 
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que. é produzido não é discu
tido e nem decidido pelos tra
balhadores. 

Na cidade, são os industriais 
que decidem qual o produto 
que deve ser fabricado, por 
quanto deve ser vendido e 
qual o salário que os trabalha
dores devem receber. Eles de
cidem sempre produzir o que 
dá mais lucro. Nunca se.leva 
em conta os nossos interesses 
e necessidades. 

No campo, acontece a mes
ma coisa. A decisão cabe aos 
grandes fazendeiros, latifun
diários e também ao governo. 
A maioria dos produtos são 
para exportação. Afinal, para 
eles "exportar é o que impor
ta". 

Como os trabalhadores não 
participam das decisões, na 
economia e nà política do 
país, os produtos que precisa
mos para viver desaparecem 
como numa mágica, do mer
cado e das feiras e passam a 
custar mais caro. t o caso da 
cebola. 

Desse modo, se os trabalha
dores pudessem participar
das decisões, muitas coisas, 
com certeza, iriam mudar.

Hoje, a gente plântaria mais
feijão do que a soja, que é ex
portada, e vai alimentar o 
gado dos países estrangeiros. 
E, ainda, ao invés de produzir 
tantos carros de luxo, iríamos 
produzir mais ônibus, pois 
afinal os trabalhadores não 
são sardinhas para andarem
"amassados". 

Em segundo lugar, a infla
ção ocorre po·rque os produ
tos que chegam à mesa dos 
'trabalhadores passam antes 
pelas mãos gananciosas de 
grandes atravessadores, dos 
grandes atacadistas, grandes 
supermercados e outros. 

Não basta somente haver 
uma grande produção de 
mercadorias. t necessário 
acabar com õs intermediários e
exploradores, pois eles con
tribuem muito para encarecer
o produto.

Em terceiro lugar, os preços
dos produtos sobem porque 
as terras no campo não per
tencem aos trabalhadores e aos 
pequenos produtores que 
não recebem ajuda do gover
no. 

Hoje, no Brasil, a maioria da 
alimentação do .Povo das ci
dades é produzida pelos pe
quenos agricultores. Eles 'não 
recebem nenhum financia
mento· para a sua plantação, 
colheita, armazenamento e 

transporte. Vão sendo expul
sos das suas terras pelos gran
des latifundiários que só se in
teressam em plantar os produ
tos de exportação e com mui
ta ajuda do governo. 

Acontece então, que gran
de quantidade de moradores 
do campo vão para as cidades, 
aumentando o número de 
pessoas que se transformarão 
em consumidores. Aqui nas 
cidades não dá para plantar o 
alimento para o seu sustento 
como ocorria no campo. E qu� 
nto maior o número de consu
midores para a mesma quanti
dade de produtos, mais os 
preços sobem. 

Além disso, muitas pessoas 
que chegam nas cidades, não 
conseguem empregos. Au
menta, dessa forma, o núme
ro de desempregados e mar-
ginalizados, e os patrões 
aproveitam disso para paga
rem salários baixos aos seus 
empregados, uma vez que 
existe muita gentequerendo 
uma vaga para trabalhar. 
O CULPADO l A POLITICA 

DO GOVERNO. 

Existem muitas outras cau
sas que contribuem para o au

mento da. inflação e devemos 
conhecê-las. Mas, o que já 
podemos afirmar é que, no 
fundo, a inflação existe desse 
jeito por causa da política 
econômica do governo. Essa 
política é controlada pelas 
grandes indústrias, principal
mente, as multinacionais, os 
grandes banqueiros, e os gréln
des latifundiários. Ela não está 
voltada agora a necessidade 
dos trabalhadores.t uma polí
tica em que uma pequena mi
noria de pessoas víve às custas 
dosoírimentoe da exploração 
de mílhões de brasileiros. 

Mas não é uma política que 
vai durar sempre. Ela vai ser 
mod1f1cada a partir do mo
mento em que realmente o 
povo brasileiro comece a exi
gir e conquistar sua participa· 
ção nas decisões do destino 
do nosso país. 

Para o movimento do cus
to de vida essa exigência e 
conquista de participação é 
uma luta que deve reunir to
dos os trabalhadores das 
;ábricas, nos bairros, no cam
po, e outros setores da nossa
sociedade. E uma luta ampla e 
aberta a milhões e milhões de 
brasileiros. 

Entendemos que é o povo o 
único prejudicado com a in
flação, seja ela alta ou mode
rada. 

---l> 
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EXIGIMOS: 
AUMENTO 

DOS SALÁRIOS 
ACIMA DO 

·AUMENTO DO

ABONO 

SALARIAL 

IMEDIATO E 

CUSTO DE VIDA SEl\'I DESCONTO 
CONGELAME�TO DOS PREÇOS 

DOS GENEROS DE 
PRIMEIRA NECESSIDADE 

FOLHA DE S. PAULO 

Em 3 horas 14 mil 
. 

. 

. 

assinaturas·· 
Em três horas de trabalho, 

percorrendo as ruas do cen-· 
tro da cidade, um grupo de 
150 voluntários conseguiu 14

mil assinaturas para o 
abaixo-assinado de apolo ao 
Movimento do Custo de Vida. 

Espalhados pelos pontos de 
maior movimento de pedes
tres, como ruas Direita. 15 de 
Novembro. José Bonifácio. 
ladeira General Carneiro e 
Praça da Sé esses voluntários 
tentavam conseguir uma 
maior participação do povo 
nesta luta contra a carestia 
cujo abaixo-assinado até a 
tarde de ontem já contava 
com 230 mil assinaturas. 

A cada pessoa que pas
sava, eles explicavam os ob
jetivos do Movimento, que 
vai enviar ao presidente 
Geisel e outras autoridades, 
no próximo mês de agosto. 
um abaixo-assinado reivin
dicando o congelamento dos 
preços dos gêneros de pri
meira necessidade. aumento 
dos salários acima do custo 
de vida e abono salarial 
imediato e sem desconto de 
20%, no minimo,. para todas 
as categorias de trabalha
dores. Na maioria das vezes. 
sem dtriculdade obtinham a 
adesão.dos populares 

APOIO GERAL 
A idéia de promover 

"mutirões de assinaturas" 

como o ocorrido ontem partiu 
dos clubes de mães da Zona 
Sul e, uma vez apresentada à 
Coordenação Geral do Mo
vimento, foi prontamente 
acatada. Assim, os "mu
tirões" já vem se desenvol
vendo nos bairros com certa 
regularidade até que atingiu 
a zona central. onde, garan
tem os membros da comissão 
organizadora. serão reali
zados muitos outros ainda. 
sempre com o objetivo de 
ampliar a participação po
pular na luta contra o aumen
to do custo de vida. 

A maioria das pessoas que 
estiveram angariando as
sinaturas no centro eram 
senhoras, notadamente da 
periferia. se bem que havia 
mulheres de diversas classes 
sociais. Alguns operários 
vieram também, assim como 
estudantes· de várias facul
dades qu�. tomando co
nhecimento do "mutirão" 
através dos meios de co
municação, se apresentaram 
espo ntaneamente para 
ajudar Aliás, muita gente 
que passava decidiu cola

·borar pegando as listas e
saindo pela cidade. E. numa
contagem Inicial, feita ate as
16h30 quando muitos ainda
não haviam entregue suas
listas. tinham sido obtidas 14
mil adesões. .tJ 6 78
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PESQUISA 
OPERARIA 

O trabalhador, 
o custo de vida e

a farinha

lJc outubro dt> 197.5 a mnio de /9,ô, a Açüo 
('at,í/irn Operária d11 llt'l'i{e realizou uma pe.,-
411i.,a .,o/,r<' snl,iri11 e custo d<' vida em dois bair
ms populares cio grande Recife: o bairro de 
N,,rn /)c.,rn/1crla e o /lnirro Nohrr. na cidade 
cfr l'auli.,ta. 111·,11;nrc, d11 Rrci(I!. O., rc.,ultadc,., 
d// 11,•s,1u1.,a furam dil'ulgadm ,w comt'ro c/f'.�11• 
01111 e. 11111i., rc•,·r11/('mc11lr, o Sdor de Uucu-
1111·11lr1rrio e /11/11rmarrio /'c,pu/ur (St>dipo) da 
(',\' HH - //1•gi,11w/ li (.V11rdcste) dil'ulgou us rr
.,11/tudus 11i111rn ,·dirrifJ popular. Trata-se de um 
1111portn11tr lrnhnlho pionám a n•.,1>eilu do.� 
r,,11dir11,•., de 1·1dr1 nwterinl d11., trabnlliadurcs du 
N11rd1·.,t1•. /f'ilo com n pur/ll'Ípa�·rio dos próprios 
truliulhnc/,,n·.,. Movimento publica um resumo 
""' r,•.,ult//c/11., du 1u·s,1uisa rm ,çuo versão pupu-
1//r 

o 
A LEI MANDA 

COMEI/ BEM 

No dia I O de abril de 1938. o governo bra1ilei10 
fet u':' dec,�lo-lei, de n· 399, que dizia o que cada 
udadao tinha o direito de comer e preci,ova comer 

P,?'ª , .. r boa '<JÚde e uma vida normal. No verdade, 
sao muito pouco, 01 lrabal !,adore, que p11dem con,u 

confo,me a lei. 

Poro u,be, . co,no es.t6 o s.ituucão

Jo, lrabalhadore, do Nordesle, nós oper6rio,, 
resolvemo, lo,er uma grande pesquisa. Ela foi 

feita enlre 197S e 1976 no, bairros de 
Nov� De1<oberla, no Recife, • Nobre, em Pouli,to. 

o 
QUANTO VALE O SALÁRIO 

DIANTE 00 CUSTO DE VIDA 

N(,; l.\01< IV.rf:t,,t><, P(S· 
,:;,<JllADO< li RUJDl'I 
B/'ISIUI. °" fl\l'IILIA ERI\ 
O Si'ltAR<O 00 CHEfê 

\l:."-11 tll\.'·St. 
QVt 4f,Uó 
DOS 
11:.1' 13/\LIM Do� l S 
Df. MOVI\ 
Ol Ç(J)BtRrA 

é �i., 9( 
DOS 
TRAll•lH��eu 
r.c 

l'r<ILIS r• 
,11HHAV/\M 
S'IIUIPIO 
M1N1NO 
CV 

MtN()S 

,.;;; � -.. n·,;\ li Mt TAOt t'OI 
TIV\MtH•flCl1t 

G�·:tM\/A 
Dt S/\tAÍllO 
t-1iN1MO 

P�A 
131\1�0 



cb-22 _________ movimento_ custo_ vida -2� 
l U.--'<> o J/1 · 
LAl110 �IÍI..IHO Dt 
lfll Cl:Ul�IR01, 
Slll"E.,11! 3 U1 

UI C/1011 100 
m11BIII.HA00l1H 
ll-1 11 0l1t08t11r11 
l Jf>' CIIDII 100 
EH l'Allll\fA 
1.A•'HAVIIH H•IS 

� 1.000 ,11t1ui11 
POQHU! .. 

POR MfS �WIIAM N. Of.S(,08EIJA PAULISTA 
OE ......... Ari

o ....... ioo 
Jo:t ........ 3Ui 
301 ....... 450 
451 ....... 600 
,01 ........ �oo

1 li �1 .. ,.JCOO 
1001. .... 1500 

��»'�� 1�01. ••. 1na1s 

o
O QUE SE GASTAVA 
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MOVIMENTO 00 
OJSTO DE VIDA 

Em outro• cidod .. do pois, como om São ,auto, o 
1 populo\ão já 01tâ se organi1ando pa,a lutOf 
1 ,..,1,a o p,oblomo dos bai1os eoláriot • do alta · 

NÃO ,ASSAR FOMI O
COMER ,lo ,ARA 

l 

\
111t0 dt vida. O. trabalhadorn de Sáa ,auto estão 

Higindo: 
11.0fllOBf�/I PIIVl.lfTA 

-- ···-- congelam .. nto dos pr�o• do1 género, do 
· primeira nec .. ,idade 

eumonto do, salários acima do aumento do custo do vida 
- abono salarial imediato e 1em de.conto para 

todo, categoria, de trabalhadores 
E nél, aqui no Norde•te, o que vamos fazer frente 
6 IIOIIO renlidode, H eua situo�ão, mo,trada pelo 

...-quilO realizado entro 7 S o 7 6, piorou ainda 
mai1 de ló paro c6? 

-;1, 'l 'X liO, 41 � 1q, 3 '¾ui los de J.,,-1,.ha 
(6, '1 ,: ,o, 'I � J-J,J. -,vi for dt rio 
8.2, 1 � 1'11 1 t 8, 1 'Jtli for d< -fcij&o 
BJ,4 %' 6'J,1K 8,1 'lvdos de 81'1"o� 
511,, K 5�, 3f 'l,.2 qv;I,, de carne
88, '5%' :>-,,-ir 13,, 'fio-'º' de �çi;u,,. 
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A LVORADA
11 

prelazia de 

São Féli� do 
Araguaia junho-78

- M�TO <iR0SS0 -

Faz jiÍ bastante ter.rpo q_oo os tr::-.bnl.."'1.ldorcs das �nndcs cidades do Brasil ostõo 
desesperados c0t1 Q. p� � � tão � 2, 2. salário :tão P..Q:_�.-

filos cnxErgan que o trc..balll.o dal-:is e q-..ic enriquece os donos das fábricas, enqunn 
to o que eles roc!:lbem Ilel d.:Í para viver� 

Estes tr::ú:,alhadores, i1!'incipalnentc os de �o Pa·il.o, j iÍ não tinhm:l cais condi -
ções de trabalh.,r recabendo una IÍ1.:ixeria. 

RcclOJ;1arar.1 f.\.OS pc.trões�· Podirotl. aümcnto ao Governo�· �·nado. adiantou·. 
EntZo eles, todos tinídos .... dccidiro:n ·parar de tI'ab:ilhar. Foraia até a3· fábricas, 

cerno todos os dias, nas fico.raM p:?raàos, junto das r:.íquinas, �en fazer serviço. Co.:.oçaram 
-:.r.t� erçve. 

Isso acontoce1.1 nos prir.ioirós dias desse r:1ês · d.3 !.laio·. No começo, para:-am os tro.
b:.lhadorcs de ur:1a fábrica de motores. 1-! adu d� boem;ça. Tudo con mui ta tranquilidade, SÓ
1r:uu:, volto.r ê..O trabalho quando aumento.ssa.:: os- salr.rios, · · · · · 

,- Poucos dias d�pois, ou.ros trabol.h,"'.dorcs,'luc· tinhlu:I os mesmos problecas, toixa..
rat\ tambar.1 de tnbal.har, Aiunto.ru.:c._� �..§. ccrroe.nhe_�. 

O qov-:rno ficou muito prao7u�ado porque ja e:ro.171 cingufilll:g_ P.ál, trp.ba.lho.doril Qm, 
�ove � JJL fc.bricas pa.rado..'!. E a decis:.io dos trabalh.:,.dore::i era umo. sô:� -1lvo1 tar ao traba-
lho quando au..1cmtassem o:; salários·n·�· · . 

. FinclJ;1ente, os· donos das fábricas chaL1c:.rLU:1. os repres�ntantes elos trubalh"'3.oros 
e acl3ito.ra'!l o. rccla::1açâ'.o dos trabalhadores. J,Í

L 
a êrcvc parou. · Me.is tl!.1a vez ficou provado 9.ue a U."liaó f;iz a fQ.�. Os trabalhadores unidos 11.A. 

derosn. de � Eeit;;s �P.�1;.,.._-v,, 11!''" '\Ji+��Q� 
-



30movimentos sociais ,opercirios cb-22 

EM rEMPo 
. ·eleições para o Sindicato de· .M:e-

talúrgi_cos de 

A• eleições para a maior e,.,.._ de 
trsballtatlore• da AIMrleo do 8_, 
oeorreu e.ta •efflGIICI debalao N 
maú descarada fraacle ,,._ aíltüMe 
tem,x,a. O pet.10 .Toaqulm • San
toa AndraM, há 13 anH dlri6wlo o
Sindicato dos M� de S4o 
Pauio, fez de tudo porta tffllar lfG· 
rantir mala trâ � de ,nandoto e 
derrotar a. clatapoa adwP'Nria, .Tá 
no HlflU&do. dia a cluafNa J, "4 Opo-
•�o Sindical. pedw ':E 
da eleiçõn à Delegacia ll• tio 
Trabalho, ta"'4MCU lrre 
verificadaa. 

O• fucat. tia Cltopa 3 foram impe
dido• de oco�uma coi.eo
ra. de voto• peloll fá� B�� 
entre os me� ,,..,nlwoa tia ot
diretoria e (wlcionârMM tio ,indkaCo. 
A votação IMÍO teue úúclo noe '°"'- e 
horário• deei,rna• pelo edUol, 
nwmo manobro para. •puta, os,f'-· 
cala tia opo,içõo. A• l&fflCN era,n '-· 
cra.d4u" com fita cn,pe, e ,,...mo a,
•irn n ão podiam Hr rubriccldcu pelo, 
ft.col., 0 que permU• focUnNnte a 
,wMtitadção _. voto• aU contldoe, 
Não foi exigida üünt� ""- ei.i
tores. 

São Paulo 
Por fi�, todas· as ·umas saíram do

Sindicato para 08 respectiv0& locais de 
votação e quando se esperava pudeue 
·o pleito aegui� um cw:99 no!mal co��
çaram a surgu u evidencta1 legiti
mas da fraude. 

Em 49 umas verificamoe irregulari
dades. Descrevemoe alguns cuoa, que 
se repetem de maneira semelhante pe
la, outras umas. f•• •) 
. As irregÚlaridadee que foram consta

tadas uma �r uma, foram objeto de 
protestos verbais e por escrito doa can
didatos e fiscais da Chapa 3. Todavia 
houve recusa sistemática de todoe os 
mesáti0& em receber 08 protestoe por, 
escrito ou fazer constar nas reepeétivu 
atas qualquer protest_o formulado,quer 
verbal, quer por escrito. 

Todas as irregularidades menciona
das acarretam a nulidade das urnas in
dividualmente e da eleição como _ um 
todo. 8 que existem urnas co� as �rre
gularidades especificadas e e:11ste irre
gularidade genérica que abrangeu to
du as umas. 

As nulidades decorrem do fato de 
que as irregularidades apontadas fe
rem a Portaria 3437 de 'lD/12/74 em vâ
i"i08 dotl seus dispositivos . .(•••) .. 

A arbitrariedade que N verifica 
na conduta do dirigente da entidade 
e dos mesários decorre da le«islaçlo 
arbitrária, consubstanciada na pró
ria C.L.T. e na Portaria 3437 e ainda 
da omissJo dessa Delesacia llelio

. nal do Trabalho 
A verdadeira sensaçio e certeza 

da impunidade por parte doa a,en
tes da fraude. C.Omportam-se oe me
sários com cinismo e deafaçate-z a 
toda prova. Riem e fazem chacota 
dos fiscais e membros da Chapa 3. A 
alusão da fraude simplesmente eor
riem cinicamente. 

Além dt.,o, toda a máqllÚICI do 
Sindicato fol colocada a fa,,,or da,.... 
leição de Joaqulm. como por ese,n

·plo a proJH16anda feita ct.nlro tio 
cor:.wltório · JMdico. Como " não 
ba,ta.,e, até a poUda troballao• 
pela reeleição ti. Joaqulm, illtinu
dando am e açando e Hlfabtdo 
memb� da Opoa� Sin41cal. N••· · 
ta edição, Em Tempo J*bUco .,... 
,tnte.e tio pedido de i�, 
elaborado pelo a4&10fl- -arco 
Awélio Ribeiro e auinaclo por Alli
zio Batt.ta de Oliveira, pre.U.nte 
da Chapa 3, que fazem ""' n,lalo ela 
frawde, enquadrando-a no contesto A estrutura sindical· que temos é 
tia legúloção án.dical vi6ente. combatida por nós da Oposição, com 

Inúnieras foram as irregularidadee sinceridade de propósitos, pois que
constatadas desde o inicio e uma cone- remos realmente um sindicato livre, 
tante se evidenciou desde 1010 no com- desvinculado do Ministério do Tr.a
portamento do Presidente da entidade, balho e atuante, o mesmo não ocorre 
Joaquim dos Santos Andrade, e de to- com a situação que diz combater 
dos, ou quase tod0& 08 mesárioll: � fis- eH& estrutura, porém prevalece-se 
calização por parte da Chapa 3 tmha dela para perpetuar-se no poder. 
que ser impedida ou dificultada. Resta evide�te. que ao• atuais diri-

A idoneidtde da maioria d0& m•á- sentes do s1nd1cato, para garantir
rios é colocada deede logo em dúvida ae,. vale lançar mão d� qualquer 
quando ae tem presente que todoe, ou meio, moral ou ª'!'°ral, a1n� que re
quase tod0& participaram da trama lesando o• principioa que dazem � 
para ludibriar fJa fiscaia, várioe d�les fender, e os interesaes da catecona 
impediram ef$vamente eua fiacahza- que dizem. representar. . . ção, e principalmente quando • sabe A fortw:ia 343? é draco��na, � eyi-

ue são todoe elee indicadoe pelo Preai- .denc1a a 1ntençao do M1msf:én? do 
dente da entidade, que tam�m 6 can- Trab�ho_ de �av�re�er o con�mu1Smo 
didato. ( .. · ) de dtreçoe� smd1ca1s que . na� eetão 

O pri nieiro incidente mais aério ocor- compro.metidas co� as aspiraçoe� das 
reu quando ao sair o carro que trans- respectivas categ_on�. De fato. nao_ �s 

rtava a uma n' 10, v.erificou-se que representam e nao ªª? por _elas legiti
fentro dele 08 mea6ri0& trans_portavam m,adas_. Enqua�l? est�ve� ':gente esta 
progaganda da Chapa l . F.sse carro. Po,:_tana �s ele1çoes s�nd1ca1s somente 
teve a sua salda impedida até que che- serao realizadas com hsura se houver a 
gasse O representante da DRT chama- a�uação _con�tante e firm_e das DeleJa
do ao local, que pôde conatatar pes- �ias Reip�na1s n�e_sentido,_garantido 
aoalmente a veracidade da alegação. as ºP?S�çoes cond1çoes de aisputare� 

Verificou-se em seguida outra tra- _as ele1_ç�s e de exerc�rem eeus f!ih!_l· 
ma: as creden�aie doe fiscais foram re- moe d1re1t� nela p�ev1�toe. A om1Ssao 
tidas pelos dirigentes que 90mente iam das Delegacias Reg1ona1s do Trabalh?, 
entnsando-8' aos poucoe e muito de- significa comp!lctuar com a farsa ele1-
poia de 1' terem saído as umas,. torai e em vános caaos com a fraude. 

Trta chapa •tio concor
rendo: nol, encabeçada por, 
.JoeQ\dm doa a.ntoaAndnde, 
atual pnaldente: no 2. encabe
çada porOIDdidoBllArk>Gar· 
-ela, e Dº 3 tendo àtrenteADSalo 
BaUata de Oll'vein. 

2'f,,. tP 

FOLHA DE S. PAULO 

A.Palavra 

do Le'itor. 

Sindicalismo e populismo 

"LI com satisfação, na "Folha'! de 8/5 um 
comentário de G.M.B. a propósito do tão 
malhado "populismo". Não me lembro de onde. 
mas parece que o ditador Mussollnl costumava 
dizer: "Muitos inimigos. multa honra"·. Acontece 
que, nessa "base", perdeu a guerra... Por ln
crlvel que pareça, temos hoje no Brasil pessoas 
que se dizem avançadas, mas que aplicam esse 
mesmo lema fascista, condenando toda e 
qualquer pollttca de alianças com e rótulo de 
"populismo"! t o que acontece com os acadê· 
micos a que se refere G.M.B., que só exaltam as 
lutas do slndlcallsmo anarquista (principalmen
te a greve de 1917) e seu atual herdeiro: o neo
anarqulsmo apregoado em recentes entrevistas 
por José Ibrahlm, llder das autodenominadas 
"Oposições Sindicais''. 

"Para esses acadêmicos, a greve de Osasco de 
1968 seria a "retomada" de 1917. Ora, a orien
tação do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco 
em 1968 foi extremamente aventureira e pre
judicial aos Interesses dos trabalhadores: rom
peu a unidade do MIA <Movimento Interslndlcal 
Anti-arrocho), no qual até os pelegos eram for
çal;los a participar pela pressão das bases; 
promoveu a desastrada intervenção no co
mlclo de 1. 0 de Maio, na praça da Sé; e levou a 
greve de Osasco ao beco sem salda da ocupação 
de fábricas e do sequestro de funcionários. Tudo 
Isso pode ser "uma boa" para certos grupo·s es
tudantis Irresponsáveis, mas causa sérios 
prejulzos à luta dos trabalhadores. Gostaria de 
fazer uma pergunta, para esses acadêmicos a
1que se refere G.M.B.: na história das lutas
pollticas de nosso pais, o maior "perigo" velo do 
sindicalismo anarquista ou do sindicalismo 
"populista'' ,.que sofreu o "colapso" de 1964? 

"Neste último l.º de Maio, os herdeiros de 1917 
montaram um espetáculo em Osasco presen
ciado por .uma platéia quase só ôe estudantes; 
foram também responsáveis pela "façanha" de 
valar dois senadores do MDB, em Santo André. 
Será que não havia outros alvos, para essàs pes
soas mostrarem tão grande "valentia"? 

"Quanto a nós, sindicalistas autênticos, pre
terimos seguir o único caminho válido: lutar pela 
unidade dos trabalhadores e pela· unidade com 

·todos os 'democratas. Os trabalhadores são os 
maiores Interessados na reconquista das liber
dades democráticas. E todos os verdadeiros 
democratas sabem que é lmposslvel reconquis
tar a democracia se os trabalhadores não estão 
mobilizados. Então, eu digo: vamos Juntar a 
fome com a vontade de comer! Enfim, com a 
devida licença dos acadêmicos, o negócio é ser 
"populista". Cândido Hilário Garcia de 
Araújo < Capttal, SP). Z. g · S' · 1 "
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AS LUTAS 
Trabalhadores rurais· ameaçam 
iilVadior .:cidarlP.·· Segu�do FÍoriano Alves, a situa-

. • ção é tão grave, que a população de
- Os trabalhadores rurais 'Palmares está intranquila, "pois a

· lo n:lllniciplo de Palmares, no qual4uer momento a cidade pode 
interior de Pernambuco, estão sn invadida pelos trabalhadores". 
amt-ac;ando Invadir a cidade em Os proprietárioe de engenhos ape
busr.a de alimentos, caso não larnm para a Delegacia Regional do 
seja encontrada uma rápida, Trahalho, que imediatamente ,en
solue:io para os dlflcels pro- v1ou "inH1>etorea". Conata que no 

dia 8 jn teria havido uma invulo 
blema.;; que enfrentam, pois es- pal·itic11 de famintos e de de11em-
tão vivendo praticamente de P.rti:udos na localidade vir.inha dt 
-farinha e pequenos peixes pes- Água Preta. 
cados no rio Una. A ameaça foi Palmares é hoje o maior centro 
feita am manifesto assinado por da indústria açucareira do Estado, 
mais dé" 600 trabalhadores com ti usinas de grande e médio 
rurais. (]Ue foi entregue, em fins Pº'�- E: também município recor
da semana passada, ao prefeito dia ta em conflitos trabalhistu. E a 
de Palrnarrs, Antonio de AI· agru-indústria açucarcira regional 

atrav�ssa uma de suas maiores crimeldà :\'eto. e ao presidente do ses, embora Pernambuco tenha en-Sindlcato dos Trabalhadores terrado a safra com produção recor-
Rurals. E.5.P14 6.1f de: mais de 22 milhõea de aacaa. O, 
MOVIMENTO donos de engenho reclamam pelo 

Engenhos de retardamento da liberação de fi. 
Mn,i11mento para o plantio. O. 

""'OnQ d 
usineiros. por sua vez, falam na 

.. : recor e Qll(·da do rendimento indu1trial, 

d 
• , • nas pragas, na dt:aeapitalização e 

e m1ser1a endividamento crônico do aetor, e 
no preço insatisfatôrio do produto

Dia 9 último, Jo'loriano Alves, de- no mercado internacional. 
legadu geral do Sindicato dos Tra. Mas quem tem mais razão de re
b11lhadores !forais de Palmares, clamar são os responsáveis J.iretoe 
Pernambuco, resulveu "botar a pela crinção de riqueza no aetor, oe 
boca no mundo". E denunciou a ai- ·assalariados rurais e operári01 du 
tuaçlio dos trnbalhm.lureA dos enge- usinas. São cerca de 150 mil traba
nhos São João da Pra�a, Capri• lharlores, cada vez mais empobreci
cbo e Se!"'a Azul. Ali, "há 5 sema- dos pelo achatamento de aalárioe, 
nas estao trabalhando somente no desespero da migração do cam
peia bóia, e tem muita gente mor- .po para a cid&de, no descumpri
rendo de fome ", Em dois outroe• "'ento das leis trab11lhi1taa vigen
enl(enhos, Coicero e Poço, "OA tra- ,tea, na repreMão sistemática e vio
balh1do!es, além de férias venci- _lenta .ás mais simples manifeata.' 
das, estao com todos os documen- çõea de descontentamento e às auu 
tos na Justiça e nada fui resolvido'_'. reivindicações. 19. ó 18

FOLHA DE S. PAULO 

Chefes índios-
. ,., 

. 

vao reunir-se em 
Mato ·Grosso 

MOVIMENTO 

movimentos sociais campo· 31 

NO CAMPO 
D�NUNCIAS NÃO 
SAO ATENDIDAS 

Quebrando o protocolo ao 
apertar • mio de aliUmu du 
clnco .mll peaou prnentel , 
aproveitando para fazer um tró
cidllho nitidamente eleitoral 
em Nu d1lcul'lo de fmpro'11o ... 
i4Recif9 f uma otdade renovada. 
Renovada denà'o do nouo pro, 
srama,quefumproaramade 
auanoa renovadoraº -, o presl, 
denteOeillltnauturouontema 
burqemde0arplna,a88quilõ
metrol doRecUe, umaduobni 
de deftla da Clpttal pernambu· 
� contra u encbentel 1111'16' 
dica do no Otptblrlbe. 

'Denunciada. 

pressão.a

re�:-
Oblapodl�....,., 

Tbomu Bakhdno, *" m(iOa. 
ontem, em OOWda, p • lllle
pdo de poUcta de U011111111f(tet 
- cidade do tnt.enor ,-nó� 
xtma l anttp capltahte'9tado 
- eati intMropndo OI ielillo
lOB da paróquia 1oea1..,. ...
quem ajudou a fundir • llmdl
cato dol Trablllbadóree'ttur..
del(CIM8JDfldeaeca••,.. 

IOM(lUt .......... da ...... 
dllde dtfm:ldlçlo �111, , ... 

Num palanque armado no Mlrtoe COIDlfU8IIJ • •--.canteiro de obru, Oellelenalte- ._ ao Qhbno.dla t. 
cendo. obra, eftrmou:''Qumpro . À bml o.emana foi� 
U11JD a promaa que ftl. Nlo __.. .._._ .. ._ •--. 
faço .um &vor. Cumpro apenu _,,.o� do 841!d!DM111, 
umdever,umdfferdeaolldarte- .-•. ....-C11-R'1'dt ama 
dade hwnaoa e um de1er de cqa:ot::t ao, cau-n"'*>...._
chefe de aoverno . .\penu CUJD' okladN no c1w1 da � 
ptOumdewr eeeperoquet.odol ...- _,....a.._ a• de 
aquel•quet.tm"IJll)ODHbtlda• MaoAo ela ,.a,_..,•• J11C> 
dll o ficam". mow ieunWlel no BiDClleatio e, 

Durante a solenidade de finalmente, ee o.._.._ tmbe
1nauauraç10, uma representa• dado elil,lma.ajuda. 
çlo d01' 11Dd1catoa de Trabalha· 

··· · · · , lellmdb•
dONII Rurala de Llmoelro, Car- IMpo, •o.._de ._... ..
plna.Lqoldtntenp,Olõrla ........ ,.....--.... 
do Oollt e Feira Mova- tod01 fuW ._ àDCM•••· ... .,..
munlcfJ)k)ldo nJe doOaplbart· --. - ..,._ .- tlNNli -1 
be tent.ou entnprao pteltden- ...._....,.dai..., •• 
teummemorlllcomrelvtndiél- ••••• t01111p6do•....., 
qõil t dtnQndal de lffelUltrt· PIOJIIOH 8 .... nde .• ,,_ 
dadtl DO -•-to� deu• 1111,......_H ..... .... 
proprtaoio"�Dçartamtftto povo ......... . 
Nacional de ObrU de Sane•· O..._--. � aoonlo 
mento (DN08) a 300 f� eG111 o ...., f • • .,..._,..._ 
cuJu proprledadet serio lnuD- ck11 llncHcMol ,. eKiete11tN''. 
dadu pelo reaervatórlo • aer peil ........ ,...,.�......__ 
formado pela empresa. Os ho- dtU ... .., .......... · 

mena daseprança presidencial w • sn try IM 1t . ...,,. _eoa 
porém, impediram a entrea do ta••�IJIPIIU.,:,Jllhoill., 
documento. E:S.P -'0 .s. 7 8 ...... ••• 111.•11•-

1
·• GfPit.

7 aOloàldeal'' �-5�7! 
. . CUÍABA, • . . 
Representando cerca de 20 mil lndlos de 
quase todos os Estados . brasileiros, 50 
chefes lndlgenas reúnem-se de 16 a 19 des· 
te mês na aldeia de SAo Marcos, um dos 
maiores redutos de Xavantes do norte de 
Mato Grosso, para discutir uma série de 
problemas comuns às comunidades es
oalhadas pelo Brasil. 

Contra a viol6nta expulsão dos colonos 

O principal assunto da reunião, que con· 
tarA com a presença Inclusive de chefes· 
Kalngangs, do Rio Grande do Sul, rela
ciona-se com as terras ,ocupadas pelos in
dlgenas e que têm sida objeto de frequen
tes atritos com os brancos que as Inva
dem. Os lndlos vão trocar opiniões, ba· 
seadas em suas ei,:perlênclas, de como 
detende-las e também recuperar as que �á 
caJram nas mlclC de Invasores. . 

Outro dos temas relaciona-se com a 
defesa de seu patrtmõnto cultural. que 
também aos poucos vai aendo destruldo 
em consequência dos contatos com os 
bràncos .. Serão dlscutldos

i 
também, a. 

8JlUDClada emanclpacão do ndlo, frequen
temente defendida pelo ministério do In
terior., e que não é bem aceita pelas co-
munidades mais esclarecidas. 4.5. 71 

A Contag critica as decisões do governo no caso 
de Nonoai e pede mais uma vez a reforma agrária. 

A 
Conít•derRçAo NA<"ional dos Tra·
h11ll1nrlorl's nu Aicrit·ullura cn· 
\'iou uma t·1irla ao minislro (;01. 

ht•r.\" do Couto l' Sil\'ll manifrstandu su11 
dist·ordii,u:iu n r<'sJ)t\itU da •• inusitndn e 
,·ioh•n111 l'xpulsilo dos colonos" da r.cser· 
�·11 indi1wn11 dl' Nonoai, Hio c;runde do 
Sul. ornrrida n·,·,·nleme.nle. A CON'íAG 
n-.:onlu.-cl' qut• H� án•as L'm li11.:io �ão de 
proprit•dndC' dos ind1�<:"nas, mu• dis,·orda .. da 1nant•ira ,·unu, furar., ,•,pulso� o� 
11.crit.:ullon•s e suas Íllmilius, 4ut' la L'XC'rs 
,·iu m suas 111 ivid11d,•s 11�r111><·t·u1i ri11•, pl'l;i 
,imph-s rn1.üo d,• ln II f'LJ:-.AI prrmilldo 
11 o,·u111H·ilo da" h•rras ,•m uprt-,·o, mt•
diantP l'Onlrutu, tTl1·liradu.., t•nt n· u nri.:ao 
,. u, ,·oi uno,;'·, AinJa d,• u,·urdo l'Om u do
<'Uffll'nto, rndussndo J><'la Fr<ll'rll<·•io doM 
Trnh111lu1Jon•, nu A1:ri,·11llurn do E,111Jo 

do Hio Grundl' do Sul, 11 1-'l'.;'IAI subiu 
qul' os l'onlrntos pod1·ri11m srr ,11-nurlC'ia
clns, mas int·l'nl i,·011 11 pn·s<·n,·a clu, l'ulo
no,; l' P<'rmiliu QUl' rlrs rrali1.assrm h1•n
fr•itorias nuti arl'U!-> u,·upoHlas. tui� <·on10: 
l'llsus de mor11di11, t·nnslrut·úrs rurais, rl'
,-up<•rariio l' Ít•rtilizn,·iiu ,lo solo. planrio 
d,· l'lilluras p,·rmHnt·nll•s, ,.,, .... Tudo isso 
011 t·uluno11 11rrl'nd11l1trios p<"r<l<'rnm. A 
('()�'T,\C; C' a Fl-:1',\(; n·i, indi,·.1111 no fi· 
nnl do do1·unwn1u "u l',.,.,·u,·iio ,lu Ht•for
mn ,\�r,iria, dl'ntro dos prin .. 1piu� t•m11-
n11du, do E,lululo tia T,·rra", pui, i-,·�lu 
11 solu,·lio jusla "para l'ssns milharC'w <l<" 
íanulias. no!'o!�O!li irn,üos hra!'-ilt·iros. in1· 
ln11do:,,. ti,· u1na , untaclt.· �u:," ,·r dt· íurn1u 
t·ondiic1111 l' prod..i,.ir. ,·um II forçu dl' 
s,•us hra,·o,, par11opru�ri·•,111lt·,t,· ini.·n· 
�u 1>111s". f$., 6.78 
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m.édicos.
s1nd1cato� 

A diretoria que �omavâ posse· ·ariteqnfem à 
noite na- sede da Associação Paulista de Med-1-
clna.-era do Sindicato dos Médicos de São Paulo. 
A maior� das quatrocentas pessoas que lá com
pareceram era formada por médicos. No entan
te, toc;S,:uerimõnla- parecia ser a demonstr.ação 

·. de .uh\a muC,ança que cada vez mais !:le enraiza 
n» ptátlc-í'í>roflsslonal e na-constiéncla d� ca
tegoria - como de resto em multas das antigas 
oroflssões ditas "liberais" no Pais. · .. · 

. · jo,vens inéd!cos e 
dirigentes sindicais operàrlos desflJavam ao· 
microfone, : exploraçã() do 
"tral>alho pelos patrões. autonomia e 116't!raade
slndlcal, direito de Jtreve. direito. ao estabele� 
. cimento de contratos Coletivos de trabalho,1 ° de 
Maio, anistia ampla e Irrestrita, etc. 

Pouco familiares também talvez parecessem 
as manifestações Intensas e efusivas do plenário 
quando eram mencionados os nomes de Francis
co Lacerda e Joana D'Arc VleJra, atingidos pelo 
veto da Delegacia Regional do Trimalho, que os 

. impediu de tomar posse junto com os compa
nheiros eleitos pelo voto direto dos médicos sin
dicalizados. 

E havia mais: a aclamação recebida pelo• 
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Bernardo, Luls,Ináclo da Silva (Lula), ao chegar 
pa_ra a.solenidade. · 

No entanto. a explicação era clara e foi a tô
nica do discurso do novo presidente do sindicato, 
Agrlmeron Cavalcantl da Costa. Hoje, o médico 
é um trabalhador assalariado. E. como tra
balhador assalariado. sofre a exploração Intensa 
de seu trabalho pelas empresas privadas que 
prestam serviço na área de saúde e pelo próprio 
Estado. · · · 

'''O ·Estado brasileiro - disse Agrlmerozi -
vem c0ncentrando em suas mãos, de forma cres
cente, os recursos orçamentários referentes ao 
setor saúde. Em 1966, com a criação do INPS, 
unificando os antigos institutos de pensões e 
aposentadorias, esse processo atingiu seu ponto 
máximo. 

"A partir dessa época, frente ao leque de op
ções posslveis, e tendo que dar respostas às pres
sões de demanda por serviços médicos. é ado
tada uma solução privatizante. J;; o momento no 
qual o setor público deixa de optar deliberada
mente p�r uma polltlca de construir seus pró
prios hospitais e ambulatórios - criadores de 
um amplo mercadode trabalho para o médico e 
para outros profissionais de saúde - e passa a 
comprar serviços da rede privada. 

"Quem saiu ganhando? A rede privada de hos
pitais, que passou a fat11rar alto através de toda 
a espécie de expedientes capazes de fazer au
mentar sua cota de serviços apresentados no fim 

1· do mês. e as empresas de medicina de grupo ... 
. "Quem saiu perdendo? Os médicos e a po-
pµJacão. 

A necessidade da aproximação entre· os mé
dicos e os demais trabalhadores manifestou-se 
ainda no próprio campo da ação profissional.· 
"Não existe nenhum conflito entre as·reivlndl-· 
cações dos médicos e as pressões da popUlação 
pela melhoria da atenção médica". disse 
Agrlmeron em seu discurso. . 

"Devemos ter a clareza de ver - prosseguiu -
que mais atendimento médk:o-hospltalar não 
tem necessariamente como resultado um, 
melhoria das condições de saúde da população 
É preciso ainda que, além de uma medlch 
voltada para os interesses do povo. haja a 
erradicação dos fatores que predispõem as graa 
des massas às doenças. ou seja, a miséria. � 
baixos salários. a falta de saneamento básicos 
de condições mlnlmas de higiene e moradia que 
at1n2em 2rande parcela de nossà gente''. JQ�lt!J

($1' 

Residentes ;.iustos salários Criada paro complemen-
MOVIMENTO t96 _76 . Eles IRr r _suprir as defíciênciaa 

. •qUNl'm melhnr<>s solan!>S, dos seis anns de aprendizado
Desde n cl1a H cle_Junho que nu mrlhnr: q,ll'rtm salanos nos l'Scolas ele Medio.:ina, a 

•'_!' 1�1 mrcl1ros res1clentes_<la ,uqos porn·us intt'nsasativi- rei.idênria é hoje um negócio
Es,·,;111 1'11uli,ta ele M<>d1cina cl11drs que exercem nos hos- 11ltorncr11e ri:ntâvel pard oa
r qut• lrnhalham no lfospital pi tais. "Trnbnlhamns 12 ho- proprict1uios <le hospilúis e 
!--,io_ P1wlo esliin com suas rns por diu. incluídos os rxtremamcnte desglllitanle 
:111nd:idt•s paralisoclas. as- pln11ti,es no! 11rn0s e os lins para os recém-formados. J::s
�im c11mo os 200 internos (a- dr stm11na. O salÂrio q11e rc- tt·� últimos, que deveriam li-
111110� dos d111s ult1mos anos rrhl'm11s é tão b:iixCl que não rar dois anos nos hospitais
ele farulclndel l' 5;,0 estu- dn pnrn smlentar a família e 11umen111ndo seua conheci
cl11ntt'S de medicina do !• ao romprnr linos mrdi,·os, 4ue mt'ntos. sãn na verdadt os
4·· llllli, que entrornm em gre- rh1·l(11m a cuS111r mais ele mil responsiweis por quase todo
,e clr solidariéclnde. rru1eiros" - cli1em os resi- 11 atendimento aos doentes 

O prohlt'ma d,,s m�rlicos clrnles paulistas numa cnrta principolmt'nte tm pronto'.
resiclentrs de Siio Puulo ê o rndereçada aos pacientPs in- socorroa. No caso de h.>spi
mrsmo ele quase todos os lt•rnndos no lln::pital Siio t11i� porliculares, como o 
srus culei:as_em todo o µai� e !'nulo. t'xplirnnclo p,>r que Hospit11l ::ião Puulu, o triiba
qut' nos 11l11mos mest's tem plritrnm um pi•o salarial lho deste� residentes não
prn�·orndn chven>a� nrnn1fc�- !'<j\ll\ all'nll' a cinco sal,irios custo nadll a empresa, pois
l�ço<'s como formR de pres- n11nirn11s mensais (aproxi- St'US �elárius s,iu p&jCUli com o
sao poro !IOlunona-ln. 111adamcnle C'r_S i mil 800). dir!ht'im púhlicu . 

a 

;- ' 

eve de médicos 
.,.. Manifestaoões 

/ ·� As 16 horas de hoje cerca de 
500 médicos residentes de todo o 
Estado de São Paulo estarão . 
participando da concentração 
marcada em frente à Delegacia 
Regional do Ministério da 
Educação e Cultura. na avenida 
São João. Os residentes lerão. 
em voz alta, uma carta aberta à 
população. na qual explicam os 
motivos de seu movimento por 
melhores salários e condições de 
atendimento nos hospitais e. em 
seguida. entregarão á delegada 
Dalva  Assumpção Souto  
Maio uma carta reivindica
tória. 

Devem comparecer à concen
tração representantes de re
sidentes que exercem suas 
atividades em 30 hospitais do 
Estado de São Paulo. mas o 
maior número caberá. certa
mente, aos médicos do Hospital 
São Paulo e da Santa Casa de 
Misericórdia. ao todo 461 resi
dentes. que entraram em greve 
de1>9ls que seus pedidos não 

l.'!l! foram atendidos:

� 
Além dos médicos. a concen-

tração contará, também. com a 
presença de bom número de es
tudantes da Faculdade Paulista 
de Medicina. que paralisaram 
StJ.t.1 aulas há 15 dias. em soli
darredade aos residentes e os da 

" Faculdade de Medicina da Santa,,, Casa. F. SP 2,2 678
P l U L I Greves se a lastram

Não é apenas uma luta por 
aumento salarial: é "uma ruptu
ra com o esquema liberal da me
dicina, e uma reação ao próprio 
modelo de saúde do País". A ex
plicação, dada por alguns dos 
11deres dos movimentos grevis
tas dos residentes médicos -
hoje há parali�ações em São 
Paulo, Rio, Minas, Pernambuco 
e Rio Grande do Sul- traz tam
bém uma critica: a de que a im
plantação da residência deve-se 
ao emprego de mão-de-obra ba
rata pelos hospitais, à busca de 
especialização, à formação defi
ciente dos médicos e ao processo 
de assalariamento 90s médicos. 
E5. P :;s.6 ..,K 
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ELEIÇÃO NO SINDICATO DOS JORNALISTAS DO RIO - ,-•-· 
. i 

,.,. 

1, � 

�-JORNALZINHO DA 

OPOSICÃO 
______________ ___,,,_,. -------

"Unidade e Ação" inicia o.f ensiva da campanha 
Foi iniciada, na semana pas1Jada, a 

grande ofen1Jiva da cnmpanha da Chapa 
e, "Unidade e Ação", que concorre às 
eleições para a Diretoria do Sindicn to 
do1J Jornalistas do Rio. O candidato a 
pre1Jidente, Carlo/J A lberto Oliueira, 
<tCompanhado de outro1J membros da 
chapa opo1Jicionista, tem vi.!Uado a/J 
redaçõe., e ,a1J1Je1J1Jorias de impren.,a, 
com o objetivo de manter um diálogo
direto com os jornal'3tas cariocas, dill· 
cutir o Programa da Opo1Jição e pedir o 
apolo de todos para a campanha . 

Os membro.! da Chapa "Unidade e
Ação" têm enfatizado ne1J1Jas villita/J a 
necessidade de participação do maior 
número possiuel de jornalilltas na cam· 
panha bposiclonista para acabar com a 
anos de pelegul.!mo no Sindicnto. Este
npoio da classe é fundamental, tendo em 
t>i.,ta a série de manobra/J in1Jidiosas da 
atual direção do Sindicato, que concorre
ri reeleição, para afa3tar os op011itore1J.
Entre es.,M mano1'ras de1Jtaca·1Je o 
evidente patrocinio à tentativa de 

impugnação de onze membros da, chapa 
"Unidade e Ação". A lém disso, tem sido 
impedido o ace.!.!O da Opo1Jição à l'3ta de 
associado.! do Sindicnto. Para que haja 
igualdade de condiçõe/J entre as dUa.3 
chapall na eleição é preciso que a 
·0po.,içrio também tenha ace.!.,o a e.!ta
IL,tn.

A lém da1J vl.!Uas aos locais de trabalho 
.do1J jornalillta.!, a Chapa "Unidade e 
Ação" criou um plantão permanente no 
e1Jcritório do aeu ComUll Eleitoral para o 
recebimento de .!uge.!tôe.! e colabora· 
çõe.,. do., jornalista/J carioca1J, bem como 
reclamaçõe., e denúncru de violaçõe1J 
do1J interes.!e.! profill1Jlonais. O Comitê 
Eleito mi da Oposição funciona na Rua
Sacadura Cabral, 60, 1Jala 5f7, telefone 
f4-'.f486. A Chapa "Unidade e Ação" 
também convida todo/J º" jornalillta.,
carioca.! identificado.! com o 1Jeu Pro
grn ma, para participarem da.! rcuníõe.!
da campanha, que .!e realizam toda.! ª"
tf'rçn.1J·feiras, a 'partir da.! fl h-Oras,
naquele local. 

PR.OGRAMA QUER SINDICATO 
FORTE E REPRESENTATIVO 

Transformar o Slndlcato dos Jornalistas ProflaslonaJs do Munlclplo do Rio de 
Janeiro numa entidade �resttglada ·e atuante em defesa dos interesses da cate
goria, com a partlclpaçao de todos 011 as11oclados� Este é o objetivo sintese do 
!-'.-:.,grama da chapa oposlclonl11ta '.'Unidade e Açao", que concorrerá nas pr6-
.>(lmas elelçõe11 elndlcals. 

O Progranil!, da chapa "Unidade e Ação" (O,apa 2) foi elabora�o com a par
ticipação de centena11 e!. jornalistas carloca11 reunldoe em uma serie de a1111em
blélas da classe, durante o ano passado. Também foi com base em ampla consul
ta à classe que fol constltuide. a chapa opoelclonlsta, de cuj!L formação partici
param cerca de dois mil jornalistas, através de eleição direta. 

Reilumo do Programa 

o Sindicato precisa ter fortalecida sua atlvtdade atravéll da ampla partici
pação de todo11 os jornalistas, efetivada. em campanha.li permanentes de slnd.1-
callzação-, na formação das Coml1111õe11 Slnd!cals por local de trabalh<?, previstas 
no Estatuto. e· no respeito ao direito de oplnlao de todo11 sobre as deci11oes a serem 
tomadas. 

A situação 11alarlal dos jomall11tas tem de se 0011llt1tuir numas das ertnctpa11
preocupações do noellO Sindicato. Para l11so. devemos lutar pela elevaçao do piso
mínimo proflulonal e por aumentos superiores aos !ndlces Irreais flxado1 �elo
Governo, -sempre'que possivel atravéll de negoclaçoe11 diretas com os patroes.
Devemos também lutar por contratos colettvos de trabalho que Incluam Juata
remuneração para os profissionais que tiverem seu trabalho utlllzado total ou
parcialmente em mal11 de um veiculo dr_lilvuhracão. - · - - Na defesa do mercado de trabalho, cabe 
pleltea'r a revisão do FGTS. para propiciar o retomo da establlldade, criar um 
fundo de desemprego, uma cooperativa de trabalho e Impedir a utilização da 
Portaria 1002 pelas empresas jornalísticas. 

Embora com relvlndlca.çõee es�dflcu da categoria, o Slndlcato não pode se 
leolar da luta de todoe 011 trabalhadores pela maior liberdade de organização 
11lndlcal e pelo direito de greve. Enquanto Sindicato de Jomallataa, devemos 
con11lderar a luta pela liberdade de lmprerwa como fundamental para o exerciclo 
dlgno da profl811ão. O Sindicato deve obter modlflcações na leglalação para 
propiciar a criação de um Código de Êtlca e Responsabilidade, que gerai,� a 
Inclusão noe dll!!lídloe coletivos de cláu11ula11 que Impeçam punições a proflulo
nal11 que 11e recu11em a cumprir ordens que 11e choquem com ae normas ética, d11 
prons11ão. 

PA.SOUIM 155/1.6.m 

DRT-Rio imp"l{na_ 
.iornalüta 

O jornalista Carlos Albertc 
Oliveira, candidato à presidên
cia do Sindicato dos JornalistH 
Profissionais do Rio de Janeiro, 
recebeu com 1urpre11 • impug
n,c;io de seu nome pela DRT, na 
chapa d1 oposiçio, que concor
rerí às eleições de hole, 

A impugnaçió'também 1ur
prHnd1u 01 demais candidatos 
da oposiçio, que continuam em 
campanha. Ontem, a DRT CI· 
rioca convocou o presidente do 
· sindicato, para informí-lo da im
. pugnaçio de mais olt9 nomes da
opo•içio; •nim, oleva•H • 11 o 
número d e  impu11n111"os na
chapa 2. 

.A ch-i,a da situação, enca
beçada por José Mach�do, que 
h i 1 O a nos dirJ,e o sindicato, 
perdeu quatro cal'!di�1, que 
desistiram de co.,rrer. após a 
divulgac;io da chapa oficial. 

O ESTADO DE S. PAULO '1S'..6. 71 

M.G:Oposiçao wnce
A chapa Unidade e Parti

cipação (UM) venceu as 
eleições para a diretoriai do 
Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais de Minas Ge
rais realizada em segunda 
convocação nos dias 8 e 9 
deste mi:s, depois das elei
ções terem sido suspensas 
devido a uma liminB.J de 
mandado de segurança obti
é:la pela chapa Dois. que re
clamava da existência de 
"irregularidades" nas elei
ções alegando que o jomali11-
ta José Aparecido de Oiivei
ra não poderia ser votante, 
porque tinha sido punido 
pelo AI-5. A chapa Dois que
ria também que fossem apu
rados <'S votos dos associa
dos que não comitavam da 
lista de eleitores porque não 
estavam em dia com o Sin
dicato. 
Na primeira convocafãO 1 
chapa Unidade e Pm1cipa· 
ção havia obtido 233 votos, 
(faltaram 5 votos para con
seguir o quorum mínimo e 
ser eleita). c0ntra 192 da 
chapa Dois. Agora, os votoa 
da Unidade e Participação 
somaram 292 enquanto 01 
da chapa Dois se reduziram 
8 79. 

Os principais pont08 do 
programa da chapa UM são: 
luta pela liberdade de im
prensa e pelo livre acesso do 
Jornalista às fontes de infor
mação; luta P.lio direito de 
·greve e estabilidade no em• 
prego; combate ao arrocho 
salàrial; luta pela autono
mia dos sindicatos, e pelo 
exercício ela democracia e 
ref.peitc, aos direitos huma: 
r.os. EM TEMPO 11/IS.'18
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CIIRIO 
Oposição 
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O trabalho aumenta, o salário não 
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bancária· 
As vésperas da eleição 

µ1rna o Sindicuto d<>s Ba11cá
rios da Buhia, uma chapa <le 
oposição si11dicul i11te11sifica 
seus co11ttttos com as bases, 
em todas 11s agê11cias, levall· 
do uma pn>posta ttpoiada ria 
forma�·ão de comissões de 
base, de i11terferê11cia direta 
dessas mm issôes 11a vida 
si11dical, suµer:v-isio11a11do e
direcioua11do as atividades 
du ór�ão. 

Pedro Barbosa de Olivei
ra, do 81111co <lo Nordeste e 
ca11didadu II diretoria efeti
va da ch11p11 '.l, "Participação 
e Or�a111tuçáu" explicou 

·th IJttncanw, 4uerem um
si11dicato 4ue us repretiente, 
um óq{âo reivi11dicativo e 
11ãu ttssiste11c.:ialista. Isto vai 
resµo11der pur4ue estamos 

. em volta de coisas concre-
tas: o problema salarial e a 
11egoci11�·ãu direta com o:! pa
trües, forma de se .11egar o 
si11diculi5rnt> tttual. No ins
tante t•m 4uc ,:,,luC'armos 
uma aberturn em termos de
mocraticos, com ampla par
tic1pnção das bases, eiitamos 
impondo a supremacia da 
assem lJléia sobre a diretoria. 
Isto sigi1itica tL>mar i11viável 
Ub acordo,- �e cúpula, que só 
siiu fav<>rovt•is t1t1s b11nquei
ros, JHir4uc e <1 exclusão <los 
ba11cariu,- r,as suas decisões, 
o que p.:rrn1te II imposição
<lus i11dices oficiais". (U.G.)

Bancário, 
vão q Geilel 

··Banco de A1agalhães não atende nos.i,os pedidos salariais"

Oa d1rlpntea de 110 alndl· 
oa• e 10 fedel'IIQÕN eata
duala de bancutoa. além da 
Confederação Nacional doa 
�lbedaree em Batabele
clmemoe de ONdlto, Oont.ec, 
quarc1am: deelpaçlo de da· 
*- para que poaaam entrepr 
memorial ao presidente da 
Rep11bllca, pneral Brnnto 
Oeillel, a niepelto da repo,st. 
ção de dlferençu lalarlaJa 
q .. -t.ertam ocorrido 11011 aali
doa de 19'7•, em T1rtude da 
aubelttmaolo dol dadOI rela
U'f'OI ao euato de vida, pelo 
IO'f'erDO, em 78. 

o presidente do Sindicªto dos Bancários gaúchos,
Mas ó · trabalhador continuará submetido a 

atos excepciom,ls · .ad
verte o presidente dQ Sindicato dos Bancarias da 
Capital gaúcha, Ollvio de Oliveira Dutra, 
exemplifica com a lei 4.330: "Ela tornou as 
greves virtualmente proscritas no Pais. A ca
pacidade de negociação dos assalariados foi am
putada por ela, que outorgou todo o poder ao Es
tado e por extensão, aos empresários". 

. Entre o senador · 
Magalhães Pinto e um general de quatro estrelas 
como cand-idato da Oposição á Presidência da 
República. prefere que o MDB trate dos atos de 
exceção que há décadas Imobilizam o tra
balhador: 

"Nenhuma dessas candidaturas atende aos In
teresses populares. O senador Magalhães Pinto é 
um banqueiro e temos experlênc'la com o banco 
dele aqui. nossas reivindicações de antecipação 
salarial nunca foram atendidas. Essa questão 
dos generais, no nosso entender, é multo secun
dária para os Interesses populares, porque nós 
não temos m_elos para Influenciá-los". 

Hoje. mais do que nunca. o trabalhador pre
oisa se organizar num partido político, sustenta, 
mas um partido que deverá ter ralzes nas suas 
organizações de base, como as comissões de 
fábricas e de agências, e nos sindicatos. Para o 
líder bancário gaúcho. os atuais Instrumentos de 
defesa do trabalhador devem ser complemen
\ados com novos Instrumentos, sobretudo um 
partido político. 

Isso é indispensável, em suá opinião. porque as 
comissões e os sindicatos têm áreas de atuação 
muito especl(icas, como a luta por maiores 
salário!> e melhores condk'Õ;!S de trabalho. 

"Só 'sàlremos de onde estamos se as enlfdades 
sindicais se transformem, não nil carria de 
acomodamento ou.no pedestal de heróis, mas em 
verda'cteiros instrumentos de luta por nossos in
teresses". 

Afinal, esta convencido de que a afirmação da 
classe trabalhadora não acontecerá com per
sonagens. de destaque e sim com um movimento 
que Incorpore as bases e resulte em mob!Jlzação: 

o. bancér1oa j& conaulta•
rama Cua Civil ela Praldtn
cta da RepdbUca, estando l 
�

d
de 

aff:a 
a dt:_ta ••J•.

maroa .. Dellw mie, a 
fla de le•arem abalxo
uslnactm 'XIID oeroa de- 100 
mil MIII.Daturu, apeou de 
bucúi01, 8T.J�e acat.eaona
� te • repoat-
olo l&lartal. .. 

oa·bano&rloa paullatanOI deoidtram ant.eclpar para e de 
julho o lmclo de 11Ua campa
nha par revido 'Nlarlal. No 
Brull inWro bA peno de 600 
mil banotrl.oa, 120 mil doa 
quala na úea de J� 
daquele IIDdlcato, que, &Ym
da C&pital paullata, taJJlbém 
abranp diversu cldàdel do 
rntertor. ISP. ,:1.5.16

/ 



! 

cb-22 extra 
ESTE TEXTO FOI ENVIADO A CONJUNTURA :aRASIJ,EIRA COM UM PEDIDO DE PUBLICAÇÃO 

0BS. No dia 2 de Julho, os posseiros 
emnúmero de 500, atacaram a "fazen
da-fantasma", derrubaram a cerca, m!! 
taram o gado, expulsaram os jagunços 
e·r�ocuparam sua terra. 

. .. 

Belém, 21 de junho de 1978 

Mais uma vez a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos vem a público 
denunciar ao povo e� geral atos de violência cometidos contra aqueles que, sem a
poio de qualquer insti tuiç�o governamental e desprovidos de riquesas, luta·m pela 
posse e uso de um pedaço de terra, donde tiram o sustento de sua própria família 
e ainda geram um excedente para a alimentação dos que moram nas cidades. 

Desta feita a violência está sendo praticada no vizinbo Estado do Maranhão, ca 
mintando a passos largos para soluções cada vez mais diGtantes de um acordo pací= 
fico e justo. 

Trata-se do povoado denominado de Floresta, no Município de Santa Luzia, no Ma 
nhão. 

Para aquela localidade co�eçaram a ser levados centenas de cabeças de gado. 
Com marcas diversas, indicando pertencer a vários propietários. Ao lado disso, tão 
numeros�s como os animais, foi surgindo um verdadeiro exército de mercenarios, tra 
zidos pelos grileiros CLASSIDIO TEIXEIRA SOARES, seu filho CLASSIDI0 SOARES PIRES
e mais dez outros, pessoas originárias do Estado de Minas Gerais que grilam terras 
no Município. Os lavradores estão acuados, não se podendo prever qual a sua reação 
futura, bem como qual o próximo incidente na longa cadeia de fatos dolorosos que 
constitui a recente história da luta pela posse da terra no Estado do Maranhão. 

Não é de hoje que a população de Floresta vive acuada pelos grileiros. Desde 
1973 a prática da grilagem ali vem sendo feita, quebrando a placidez que caracte
rizara os dez primeiros anos de vida desse povoado. O que ali se praticavam até 
então, era uma grilagem ainda bastante incipiente; realizada por políticos locais 
Contudo, com o advento da Companhia Maranhense de Colocização-C0�ARC0- desfechava 
se um novo sistema de grilagem de terras, de repercussões e arnplitude muito maior 
do que até ali se fizera.Desta feita os polÍticcs e comerciantes locais passaram 
a vender terras para "empresários" do sul do País. 

Em princípios de 1974,o Sr. CLASSIDI0 TEIXEIRA SOARES, originário de Minas Ge
rais, apareceu pela pr:meira vez no povoado de FJoresta. Um ano antes-1973-, ele 
juntamente com um gru1;0 de outros mineiros, havia comprado uma área de terra de 
100 hectares do Sr. ANTÔNIO SILVESTRE, comerciante de Santa Luzia. Ainda em 1974 
e posteriormente em 1975, o Snr. CLASSÍDI0 comprou mais uns 13 a 14 hectares, em 
duas áreas distintas. Com essas tres compras, e usando o processo de,"esticar" 
as posses, passou a pretender-se dono de todas as terras em volta de Floresta, do 
próprio povoado e até mesmo de terrs bem distantes dali. 

A partir dai os lavradores não tiveram mais tranquilidade. Em 1976, CLASSÍDI0 
colocou um jagunço de nome LAURIZIM ALVES CAMELO no centro de trabalho dos lavr!! 
dores, com ordem de expulsá-los de suas terras e depois delas se apossar.LAURIZIM 
com a ajuda de O'ltros capangas, assim o fêz. Queimou casas, arroz em paiol, síti
os de cana de açúcar, bananeiras e matou os animais. Estava iniciada uma longa sf 
rie de atritos. A polícia- como regra geral -, se colocou ao lado dos grileiros. 
o SARGENTO LUIZ MONTEIRO (FURRUPA), do destacamento local, começou a pressionar
os lavradores, a soldo dos grileircs.

De imediato os lavradores denunciaram essas irree;lllaridades às autoridades do 
Município, ao Juiz, à Secretaria de Segurança Pública e à Polícia Federal. De n!! 
da adiantou, pois, que se saiba, nenhuma providência foi tomada por qualquer de
ssas autoridades. 

Em contrapartida, a partir de 1977, os ataquEs aos lavradores aumentaram de i� 
tensidade. O jagunço LAURIZIM, cumprindo ordens superiores, dirigiu ataques mais 
sérios aos lavradores. Queimou roças de mandioca, cortou o arame que cercava pos
ses de alguns-lavradores, num total de 1.800 metros de extensão. 

Em outubro de 1977, mais precisamente no dia 12, o Sr. CLASSIDI0 reuniu alguns 
capangas, inclusive LAURIZIM, e começou a derrubada da mata, queimando e abrindo 
estradas de penetração. Mantando os lavradores sob ameaça, cercou de arame farpa
do a área em questão, criando aí uma "fazenda fantasma", igual a tantas outras 
que existem no Maranhão e no Pará. Não passam de enormes latifúndios, cujas terras 
sb servirão para especulação imobilfaria, a partir do momento em que seu preço 
se torne bastante elevado. t



extra cb-22 
(---) Todos os esforços foram enviados 

junto as autoridades maranhenses para que se fizessem cumprir a lei. E8tas nada 
"puderam" fazer, estão mui to ocupadas com as próximas eleições· e, como era �e se 
esperar, tem outras "preocupações" a absorver-lhes o tempo. R�correra13 entao a
Comissão Pastoral da Terra-CPT-, entidade ligada a Igreja Catolica.Ate a FASE

Federação de Orgãos para Assistência Social e E�ucacioual- entidade filantrópica 
com sede no Rio de Janeiro e que mé:..ntém um escritório em Santa Luzia, os agricul_ 
tores recorreram pedindo ajuda para solucionar seus m=1.les. (" .) 

O tempo de plantio e�tava passando e os agricultores não podiam semear suas 
ro.ças. No dia 28 de janeiro do corrente ano res9lveram não mais esperar a� dela_!!
gas judiciais, inclusive o processo discriminatorio de terras, iniciado ha al-
guns meses e até agora inacabado.Mesmo porque o S.CLASSIDIO havia cercado com a • 
rame farpado as terras depois de iniciada :::i. ação discriminatória, a:'..nda que ·�s-= 
ta esteja em andamento. Isto revolto� os agricultores. Nessa data, desesperados 
de qualquer solução, resolveram derrubar 3.S cercas que o Sr. CLASSIDIO havia man 
dado esticar.(···) 

A partir desses acontecimen�o� não podefido vencer facilmente a reação dos� 
gricultores, o Sr. CLASSIDIO muiou de titica. Passou a ameaçar aqueles que os� 
poia�, a fim de tirar-lhes o suporte moral e material que possam estar receben-
do de quem quer que seja. � 

Diante da gravidade dos f��os e visando serenar os animos exaltados, o Juiz 
de Santa Inês, sede da Comar.:a cu.ja jur::.sdição abrange também o município de Sa_!! 
ta Luzia realizou uma reunião no dia 25 de abril deste ano, reunindo as partes 
em litigio, quando fez ver aos grileiros que não estavam agindo de acordo com a 
Leii:om esse novo fato on grileiros do município decidiram se ur.ir, :ortal�cendo
se som isso para tentar impo::'.' s;;as vontades aos agricultores, ao Sindic&to dos 
Trabalhadores, 'FASE, à Comissão Pastoral da Terra, ao Juiz e a q�em mais ousas 
se contr2,riá-los. O p:rÓ:r;rio Sr. CLASSIDO SOARES PIRES, de revol v2r em punho, a-: 
meaçou de morte ao Sr. FRANS GISTELINCK, funcionaria da FASE. 

Foi nesse momento que os grileiros resolveram dar outro passo no sentido de 
se imporem perante a comunidade local. Reuniram-se e colocaram seus capangas a 
disposição do Sr. CLASSIDIO, prontos Fara o que der e vier. Cada um emFrestou
lhe um pouco de gado, para oc-u.par os pastos da "fazenda-fantasma", a fim de dar 
a impressão de que ali realmente se desenvolve uffia atividade agropecu&ria. Este 
por sinal, é o conheci e.o processo denominado de "gado migrante", usado .:r;or mui 
tos fazendeiros da Amaz;nia a fim de iludir �s fiscais de Banco, quando estes -
visita� as Iropriedades para as quais foram feitos vultosos empr�stimos bancari 
os, via d.e r "' PTa com l'('C�ir.c::o:=; dn rtov,..,rno fcd-:;>rJl O à taxa dP .i:.1ro13 c3ix:issima.,:-:; 

A sesuir o Sr. CLASSIDIO m�ndou refazer a cerca qlie fera derruLada pelos la
vradores e logo aepois mandou vir �ais animais. Quase tio nu�erosoe q�anto os 
pistoleiros colocados sob suas ordens, armados até os denteG, formando um verdi 
deiro exército de rnercenarios. <· .. J Os grileiros, corr. a aju:' 
da de seus capangas, do dia 1 a 9 de juvho, realizaram os trabalhos de reconstru 
ção da cerca e colocação do g·ado na "faz�nda-fan tasma". Apesar de ter conhec imen· 
to desi=,e·s fatos desde e inicio, ::;omente no dia 9 de junho é que o Ju.Íz d.e Santa
Inês, DR.JURACY OLIVEIRA COELHO, despachou um Mandato de Intimação, determinando 
a ambas as partes conflitantes que se abstenham de fazer nova derrubada de mata 
ou co:1strução de cerca enquanto durar o processe discriminatório. O "e3tre.nho"de
riva do fato do povoado de Floresta estar ligado a Santa Luzia e a Santa In�s por 
excelente rodovia asfaltada, afastando assim a hipbtese de que touvesse dificul
dade de acesso e comunicaçio entre a autoridade citada e o ·que se verificava no 
palco dos confli�os •. 

- L , As perspectivas nao sao das melhores, o que se pode concluir ate mesmo pelos 
dizeres do Juiz de San:.a Inês, qui-:�-ido cita em seu Mandato: "Consta, ta:nbém, que 
ambas as partes estão se armando, com o objetivo de fazerem valer o direito da. for 
ça, o que - repete-se -,poderá vir a redundar em uma chacina ••• " 

Diante dos fatos expostos, cabe a esta Sociedade Paraense de Defesa dos Direi 
tos Humanos não só denunciar publicamente as arbitrariedades ali cometidas contra. 
aqueles que querem lavrar o solo para seu próprio sustento, como também alertar 
a opinião pÚblica deste país para o rumo .que caminham os acontecimentos, onde a 
fatalidade poderá transformar um problema de descaso e incapacidade adxinistrati
va das autoridades ligadas ao assunto em mais um noticiaria das p��inas policiais. 
O que só servirá de alimento para a paranóia à.os "promotores" que se arvora:n a 
defesa da ordem mais do que os prprios reis, visando evidentemente encobrir a in
capa6idade dos gue deveriam solucionar esses problemas de terra e, ao m�smo tempo, 
RtÍ l10-Í T- �r,11P1 p,::::::._ ri11A co "nf"'\;;:m om t4o�t":t.eoo:1 �l""\C" T\..; .,,....,....; � .......... U .. �..._ .. ,...,_ - -
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Professores fu,icioriários 
O ESTADO DE S. PAULO 'U618 

MOVIMENTO "9. 6 1& 
Greve 
chega aos

professores 

O fim da semana pusada foi 
marcado por intenso movimenta• 
ção reivindicatória, desta vez na ,. 
rea do ensino, envolvendo dezenu 
de milhares de professoret e fun. 
cionários de Universidadea. Foram 
4 , em resumo, os principais aconte
cimentos, que incluem até uma 
greve de 18 mil' profesaorn de l• e 
2t graus, na Bahia: 

Quinta-feira, 15, maia de cem 
µrcfessores acompanharam o preai
dente da Associação doe Profe1110-
ret do Ensino Oficial do Estado de' 
São Paulo, que entregou documen: 
to ao secretário da Educação Couti
nho Nogueira, dirigido ao governa• 
dor do Estado. !'lo documento, •· 
sinado por milhares de professorea, 
aão apontadas váriaa distorções ne
Plano de ReclHsificação do Fun• 
cionalismo Público; e a cla88e pede, 
então, aumento imediato de 27%. 
O secretário assegurou que o gover
no "ªi nnlllisar o oedido e. "l)Oete
riormente, será dada uma reapoet1 
aos profe880ret". 

-Snta-feira, 16, duzentoa pea
lOU compareceram ao p�io da 
reitoria da Universidade de São 
Paulo, para entregar também um 
documento ao reitor· Muniz Oli
va (que não as recebeu por es
tar recebendo a vi�ita do rei de 
Gana, Opoku Ware m. Os 200 ma
nifestantes eram funcionários da 
Univen,idade, que pedem 20% de 
aumento. Eles alegam que, a partir 
de 1!)72, vêm sofrendo contínua 
perda em seu salário, no montan• 
te acumulado de 245%. o que aigni. 
fica, segundo documento que cir
cula entre eles, que um funcionário 
remunerado hoje com CrS 2.300,00 
deveria estar ganhando CrS 
7 .935,00. Após ,o aumento de 38" 
concedido este ano, um acrvente 
passou a ganhar apenas CrS' 
1.790.00 e um técnico de laborató
rio, Cr$ 4 mil. O aba,10-as,inado, 
recehidu por uma auxiliar da reito
ria, foi assinado por 2 mil funcioná
rios, número que eles consideram 
"excelente", já que houve ameaças 
de punições por parte dos chefN de 
seções. A reitoria tem prazo até 22 
de junho para dar uma reapoeta, 
caso c<mtrário pode haver paraliaa· 
çio, rum apoio doe Ntudantee. 

-E finalmente, ainda na sexta
íeiraJ6, cerca de 18 mil profesaorea 
bai11n06 entraram em greve, de
poia de "8 11n011 eaperando que u 
autoridadl!ll competentea noe pa· 
,uem o aalário a que, por lei, te
moe di�ito". Para 10breviverem, 
diz o manift>Sto da Auembléia Ge· 
ral dos Professores Ja Asaociaçio 
doe LicenciadOI/Se-ção da Bnhill, 01 
meiirea bai81101 do "obripdoe a 
trabalhar dia,riamente como ne
nhuma outra c•teaoria profialional 
de nivet univenitúio". O Mlúio• 
atual nio J)Dla de Crt U a Crt 19 
por aula. O IOYffMdor conti;�'i! 
velha poaiçio de que "10b 

' · 

nio ap". O. paooleuorea relpbn
dem ClUtl, ae h! &Jpma ile,alldade, 
"quem está praticando é o ·r.ta
do". 

chapas das 
oposições 
sindicais 

Unicámp: .funcionários querem. 20% 
que !lxoti êm 38CJ, a iuumâ oor
reçlo de valor. 

são paulo Os 
professores da rede párticu
lar de ensino de São Paulo 
estão se mobilizando para a 
conquista de seu sindicato, 
há mais de 20 anos d1rig1do 
por "testas-de-ferro" dos pa
trões. O Movimento Prô- . 
Chapa de Oposição para o 
Sindicato Unificado dos Pro
fessores - 1 º, 2° e 3° graus -
está promovendo uma série 
de assembléias abertas da 
categoria para discutir a Pla
taforma da fut1,1ra Chapa, 
.centrada nos seguintes pon
tos: reinvidicações econômi
cas e condições de trabalho, 
.concepção de atuação e or
ganização sindical, análise 
da polit1ca educacional e 
suas consequências e as 
·perspectivas politicas do mo
vimento. Além disso lançou 
um Jornal, o "Quadro Ne
gro", onde discute essas 
questões. 

Todu u atMdades Q Uni· 
veraldade ,:Stadual de C&mpl
nu aerloparallaadu após o dia 
211, cuo u reivindicações apre
aentadaa ontem em memortaJ,
entregue ao rett.or Pllnlo Alves 
de· Moraes, nlo aeJam atendi-, 
du. No documento, com 1.271 
ustnatuiu, OI tunc10JWto1 l)e" 
dem um aumento de� sobre 
OI aa1útol atuall; bem como a 
repoatçlo de vencimentos doa 
aecret6rloa de departamentos 
que receberam apenu 11,7% de 
reaJuitea, contrariando a deter· 
mlnaçlo do governo do Estado 

Motoristas 

do Banespa 
Cerca de 23 motoristas do 

Nllcleo Administrativo e de 
Serviços (NASE) do Banes
pa, do bairro de Pirituba, fal
taram ontem ao serviço, "em 
sinal de protesto pelo não 
cumpriment.o, por parte do 
banco, de uma promessa de 
aumento salarial". 

campinas 
Segundo Francisco Fer

nandes Teixeira, presidente 
A do Sindicato dos Bancários 

ct,élpa de oposição denomi- . de São Paulo, "o movimento
nada "Renovação", estará: dos motoristas é legi'timo, 
part1c1pando. d.e 14 a 16 de porque eles estao esperando 
Junho. das 2le1ções para a uma resposta há 3 meses". 
diretoria do Sindicato dos O presidente do sindicato 
Professores da Rede Parti- explicou que no estabele
cular de Campinas, há vários cimento existem dois tipos de 
anos nas mãos de pelegos .. motoristas: "os que trans
Ao se referirem às manobras portam dinheiro, e os que 
do atual presidente do 5indi- · fazem os serviços gerais". 
cato e às precárias condi- Atualmente, todos recebem 
ções dos professores. os in- um salário de Cr$ 2.100,00, 
tegrantes da chapa de opÓsi- "em regime de trabalho até, 
ção 8f1rmarn: "Face a essa de12horaspordia".Segundo 
situação que s1:: vem arras- Teixeira, o banco prometeu 
tando ha muito tempo é que reajustar os salários para 
oec,d1tnos lançar urna chapa·: Cr$ 4.500,00 e . para Cr$ 
de opos,cão as eleições s1n- 3.200,00, respectivamente. 
d,ca,s df:ste ano . Nossa luta 
é> prlo S,r,d,c.a:o representati-
vo. democràt,co e livre " 

rio de janeiro 
Dr,d1• H)fi� 4ut> 111- direto

ria, d11 S111di1·ato dos l'rofes
,11n·, de, :'1l1111irípio do Hi" d1• 
.la11ciru , (·1n .!--C't1dn elcita!--
1·11111· d1;1pu t'li1it·a. 1-: ... tc u110, 
p111 ,·1n. u� pr11f(.·��nrr:- pndt'· 
r.i11 lt·r 11111a -1·g11111fo 11pç;i11:
11.1, ,•ll'in··l'• 11 ,n1•111 runlit.:1-
rla:-- 11t,� pn1xi11t11, d1:1� ·!li_ '!1
"':!'2 dt• ,1ulh11. 1111.·111 1L1 d1.1p,1
,i111111 i1111ista. hn,·n;i 11111 ra, 
dt• op,1,i1·,io - rhnpa l '11idn
d,· ,. R,,11r,t'nrrf11. O ohjetivw 
pri11ripnl ci11 l?TllJlP 11p,;sirio• · 
11i�l n t' h11s1·nr 11 rna mnior 
nf 1111,·,io cio,. pn,rr��ore, 1111 
e111 i<l;irlr. para que u�,i rn re
,-uka m º" problema!\ da 
c1111•1wria. l-:11tr� e!\l'e!\ 
prubl1•mH, o pri11cipal 
Rtunlmr11te to �alorial. 

f!l-.6118 
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Antecipação 
no comércio

A Federaçlo do Com�rclo 
do Estado de Slo Paulo divul· 
a.ou nota, comunicando que
'!por entender que a queatlo aa
lar1al, na 6rea do comértio, deve
• conduzida com deacortlno e
aob o enfoque também IOCial'.',
eatt recomendando a todÔa 01
· lindlcat.oa Plltronail a ela fllla.
d01 que a�ndam.l relv1nd1ca
çl0 do Slndlcat.o doa Empresa·
d01 do Comércio de Slo Paulo,
"no sentido de uma anteclpaçlo
aalarlal por conta do futuro dil
atdlo coletivo da categoria".

o caso dOI aecretArio,, é
apontado pelOI orpniadores 
do IDClViment.o como "extrema
mente arave". Eles conaideram 
que IIQ vithnu "de um Iapeo 
da uvtveratdade, ao Interpretar 
e. aplicar a Lei da Paridade, de
19'10, concedendo ao lnftl de
SK, 100% de Rellme de Dtdi·
caçlo Excluatva sobre o total
da referência CD-2, vi&ent.e na
época". Agora, OI aectetérlol
aolléltam ao relt.or det.ermina
çlO para a tmpoatçlo apenu da
diferença, �tuiwia em 31 %.

protestam 

"Não podemos negar que 
houve um princ1'pio de $reve 
com os n95sos. motoristas, 
mas nao �mos falar em 
greve generalizada" -
declarou um fwicionário dó 
Departamento de Serviços 
Gerais, que depois de se 
comunicar por telefone com 
Arthur Dezonne, desmentiu: 

"I!: só boato" U. 6 11

EM TEMPO 

BAHIA Em Sal
vador os motoristas de todas 
as linhas de ônibus da cida
de estão realizando uma gre
ve tartaruga como forma de 
protestarem contra as péssi
mas condições de trabalho, 
a carga de mais de 15 horas 
diárias e ao reduzid·o salário 
a que estão submetidos. Es
sas greves têm se sucedido 
anualmente, desde 1973, 
pois essa é a única forma 
que os motoristas têm en
contrado de lutarem por seus 
interesses. já que seu sindi
cato é totalmente controlado 
por pelegos. <9.3/ft.6.fS

Aeroviários t,er(Jo 

10% <k antecipaçlw 

Os aeroviários de todo' 
pais terão uma antecipação 
salarial de 10% a partir de .1. º de 
Julho. Acordo neste sentido foi 
concluldo ontem entre o Sin
dicato das Empresas Aero
vlárlas e a Federação e Slndl· 
cato Nacional dos Aeroviários -
segundo Informou o presidente 
do Sindicato, Sldval Modesto 
Godoy. 

Apesar do acordo, algumas 
empresas prometeram ante
cipações maiores. A Vasp dará 
15%.. /J 6. 7� 
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ANISTIÁ AMPLA E IRRESTRITA 

A quarta greve de fome dos presos políticos de ·Itamaracá durou 23 dias e r� 
cebeu a solidariedade ativa de 84 presos políticos de 7 outras prisões espalha 
das por todo o Brasil. A luta dos prisioneiros políticos foi acompanhada de va 
rias manifestações públicas de apoio a reivindicação de suspensão do isolamen� 
to carcerário a que estavam submetidos os prisioneiros políticos Rholine Sonde 
Cavalcante e Carlos Alberto Soares e de denúncia da repressão e do arbítrio e
xistentes nas prisões da ditadura. 

A coragem e combatividade dos prisioneiros políticos se constituiu num im -
pulso decisivo para a formação de vários Comites pela Anistia, extendendo a m� 
bil�zação pela Anistia às mais distintas frentes de luta contra a ditadura. 

Fatos recentes, co�o as torturas a que foram submetidos Cajá e outros estu
dantes no Recife, a utilização dos dez dias de incomunicabilidade de Zaratini 
para submete-lo a violentas torturas, as ameaças de morte contra a presidente 
do MFPA de Belo Horizonte d. Helena Grecco, a jurisprudência maip rigorosa nos 
processos políticos, tudo isso deixa claro que a ditadura e seus Órgãos re-
pressivos estão em plena atividade e que só serão neutralizados e destruídos, 
assim como punidos os seus agentes, pela força do movimento popular. Anistia 
ampla e irrestrita, desmantelamento do aparato repressivo e punição dos tortu
radores são reivindicações e lutas inseparáveis do movimento popular. 

AMPLIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, MOBILIZAÇÃO 

Grupos de mães e parent�e de presos politicos,exilados, Movimento Feminino pe
la AniHtia, Jornal Brasil Mulher foram os primeiros n�cleos orgarizados, no Brasil, 
a levantar a bandeira da Anietia. De la para cá o movimento sb vem se ampliando. 
Ao mesmo tempo que se alastrava o movimento de solidariedade aos grevistas pipoca 
ram os Comités Anistia em Campinas, Fortaleza, Londrina, Goiania, Belém, Brasília 
além dos já existentes em �elo Horizonte, Rio e são paulo. 

Nesses Comités, 20 ••• 30 entidades de diferentes setores da oposição - Comissâo 
Justiça e Paz, diretorios estudantis, orgauizações populares, OAB, ABI, etc., ju� 
taram forças, articularam esforços para defender os acusados nos processos, vi
giar o cumprimento dos direitos dos presos ( como o fim do isolamento dos presos 
de Itamaracá), denunciar os crimes da repressão. Para tanto, os Comités desenvol
vem uma campanha sistemática de denuncias contra a repressão, contra a justica 
militar e as condições carcerarias. A imprensa independente se aproveitando da 
conquista do fim da censura prévia publica, na Íntegra, depoimentos de vítimas da 
repressão, levantamento de torturadores. 

Mesmo que o arbítrio da ditadura impeça a divulgação de sentenças, desvie nos 
l&birintos judiciarias as acusações feitas em JuÍz pelas vitimas da repressão, 
o processo da família de Herzog contra a união, o processo das estudantes quei
madas na invasão da PUC são ofensivas que contribuem para desmascàrar ainda mais
a ditadura.

1 

Essa campanha também �uebra o sigilo sobre os exilados, banidos, cassados e
os reintegram na vida politica do país, rememora os sacrifícios e a luta de todos 
aqueles que lutaram e lutam contra a ditadura pela democracia e a libertação do 
�ovo da superexploração e da miséria. 

Os levantamentos de torturadores , como a publicaç�o da lista de 238 tortura
dores, o curriculum de carrascos, como Ubirajara assassina de W.Herzog, Fleury e 
tantos outros, vão trazendo� luz a estruturação �os diferentes brgãos do apare-

lho repressivo .. DOI-CODI-DOPS-CE�IMAR-SNI-ESQUADRÃO DA MORTE. Abrem-se assim as
primeiras frestas que torna pÚblica a face sinistra das bases de sustentação da 
ditadura. Cai por terra a farça da anistia recíproca e· da não punição dos tor
turadores 

•
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17J,ais um Comitê... BRAsluA 
SAO PAULO 

· �alestrâ He bi�po

N�cl�o �a maugur<1 comitê Em ato realizado na Câmara Munci
pal de São Paulo, com cerca de 700 
P"·"·"ºª·"· ínrluindo i ntelectuai.�. artis
tas. adt'<>J!ados. mrdicos. professore.,; e
e.,tudantrs. foi criado - na noite do úl
timo dia 12 � a secçàn paulista do Co
mtte }fra.,1/pir,1 pPla Ani. ,tia (CBA). Na 
rl'unià,! apru1·11u-.,c a propo.,ta política 
·d11 WJ!ao. qw' .Jª r!'C'l'bPu adesão e as ... i-
11atura., d,· 2!i Pntidade.,. Eis II docu
ml'nlo.

"ll11j,·. pa.,.,ad11s <1ua.,p quinze anos
do ,n_.,tan/1' l'm 4ue .,e rumperam os 
411adru., cfrnwcràtiros d11 Pai.,. tudo es
ta a 111d1t ur 4w· <1 ani.,tia. a mais am
p/u e a mai., 1m·.,tnl11 . .  ao., delitos
p11ht1n,., ('(lnll'tidm li('.\.\(' /1111.L.�J pcrt'odu
e prc1·1.,to., p11r_uma draconiana leRisla
çau de f'X<Trau. ennmtra afinal o seu
nwmrnto. 1-.' d1·1·1·. por itual. · acolher
rm seu ma11t11. t 11d11., u., brasileiros que
foram apartmlu.s d11 cm11·ivio nacional e
·qu1· an.-riam pur partil'ipar liuremente
do prore.,.,u pohtic11 hrn.,ileiro. mas que
.w encontram dl' mão., atatadas, pre
·'º·'· ca.,.,ad11.,, banidos 11u exilados, que
,,of rer?m e Mi(rem pcr.,e,:uições. pelas
po.,1ç111·., JJ(1l1t1ca.- 4ur adotaram. por
·que tambem. patrwlos. ousaram dis
C('ntir do., .,enhorrs du /'uder. · 

A Ani.,t_ia não sera ('(JIIC:edida por
mero .,ent1menta/1smo. bondade . sim
patia. pelo t•encidu ou misericórdia
pe.,soal. Sera .,im. fruiu dr uma con
quista. uo final dr' uma luta trauada
por todo., os . ,etorc., da .,·ociedade e que
se at1oluma a cada drn como decorrên
cia natural da .,ituaçàu a que foi leuada
110.,sa Pátria.

Qualquer tcrpit·,·r.,ariio ne.<;.�c cam
po .. wrá puro .enpüdo.

Marcadu.� pela ilepitim1dade foram
drntre uutro.ç diploma,\ o at11 institu
rnma/ n" 5. de 13 de dezembro de 196b.
ac1 4.ual se se�uiram a lei de ,çe,?urança
nacwnal, baixada com II decreto-lei
H!J?i. de 29 de setembro dt: 1969, e, fi
nalml'r1t(•. a carta outor,?ada em 17 de
outubro do mesmo ano, que recebeu,
amda r.ecentementP - posto o Conwe,ç
·"1 Nacional em reces.,9 -: emendas que
a_ afastaram mDl., e mat,ç das concep
ç11C., que devem adornar um sistema
democrático de governo ( .. ) A cami
nlrnda pelo rPslabelecimento das liber
dade., democràtica.ç. que a censura am
mPw.� de comunicação tantas dificul
dadP.� tem traztd11. prus.�epu.e. entre
ta11to. com o <;1Poio sempre cre.1cente da 
/preJa. dos mteléctuai.ç e aRora das
mal!; ampla.ç camadas da .rnciedade,
cansados todos da tutela que nos vem 
sendo I mpo.,ta ( .. ) 

Repudiamos as medidas de meios 
ton., que sr anunciam e que a nada irão 
lruar, .,enào à permanência do sistema
bur�cráticu militar que 11().,; oprime " 
aj!rid� ª· consciência da Nação. 

A_ni.,tw ampla e irrestrita é a no,,;sa 
a.�p1ração.

Aqui proclamamos no.ç,ça di.,;posição
de,. umdo., . ./euar à uit,ria esta luta.
ho1e ansrw de todos o.ç cidadão ... bra.,;i. 
te,ru.ç ,çedentos de liberdade e justi(·a ... 

Comi ti Rrallileiro pela A niatia -

EM TEt,,,oQ ,7J,'2U/" São Paulo (SPJ

amstia e 
maioremBH 

Belo Horizonte - O nú
cleo mineiro do Movimento 
Feminino pela Anistia vai 
completar um· ano em ju
nho e já reúne o maior 
número de associadas entre 
todos os núcleos do Movi
mento no pais. Sua líder, D 
Helena Orecco, 61 an011, ar
regimentou 300 mulheres 
sofreu um atentado a bom� 
ba, sem danos, n o  mês pas
sa.do, e nas últimas sema
nas conseguiu reunir 17 
mil assinatura& em solida
riedade aos presos pollit1cos 
de Itamaracã. 

BRASILIA I Sucursal) - Com uma 
palestra de dom Thomas Baldulno. bispo 
de Goiás Velho. será lançado no próximo 
sábado, às 20 horas. no auditório da As
socia�·ão Comercial: no Palácio do Comer
cio. em Brasília. o Comitê' Brasileiro pe la 
Ani�tia-DF'. pn•sidido pelo jornalista 
Pompeu de Souza. 

:--.:a sessão de instala<;âo do comitê será 
feita uma homenagem a Iodas as pessoas 
desaparecidas. aos presos polllicos. 
exilados e àqueles que tiveram os seus 
direitos políticos cassados pela Revolu
ção. 

Estar:io presentes à instalação lideres 
do :\1DB. representantes de entidades de 
classe e t>studantis. como a Ordem dos Ad
vogados. Associação Brasileira de lm
pn:_nsa e Sindicato de Jornalistas. 

A 1unção deste éõrníféserá ·a de rtesen
volver as atividades que contribuam para 
concessão da anistia ampla. geral e irres
trita. atividades de amparo material e 
moral a presos políticos e de mobilização 
efetiva contra prisões :1rbitrárias ou qual
quer situação que implique em violação 
dos direitos humanos ft,P 1�. 6. 78 

Mesmo· depois do 111tenta
do a bomba contra sua ca
sa, cujos autores gritavam 
ser do Orupo Anticomunis
ta, D. Helena Oreceo con
tinua "lutando pela anistia 
e pelas flberdades democrá
ticas". E diz não ter medo 
embora ache à.té que "la6� 
é falta de lmaglnação_'.'. 

JB. 16.5 /8 

NATAL 
NATAL <Do Correspondente) -

Representantes da Ordem dos Ad
vogados do Bras!l do R!o Grande do 
Norte, do MDB, do Centro Brasileiro 
de Estudos de Saude (CEBES), além 
de sociólogos, entidades estudantis e 
fam!llares de presos polltlcos for
maram, na última quinta-feira, em 
Natal, o Comitê de Defesa da Anistia 
Ampla e Irrestrita aos punidos pelos 
atos de excesção. 

Na reunião em que foi decidida a 
criação do Comitê - c-:>m a partici
pação de 300 pessoas - manifestaram-· 
se vários dos presentes, entre eles o ad
vogado e deputado Roberto Furtado, o 
presidente do diretório municipal do 
MDB, o presidente do CEBES e do 
diretório acadêmico do Centro de Ciên
cias Humanas da Universidade Fe
deral do Rio Grande do Norte. 

Na ocasião, foi dellberado ainda que 
o Comitê reallzarA reuniões semanais
para tratar da anistia e acompanhará 
de perto a situação dos presos e pu
nidos ,do R!o Grande do Norte. t7. 5 78

DELEM 
. BELEM <Do Corre:,pondenle) - A Sociedade 
Paraensede Defesa cios Direitos Humanos (SPD
DH) vai real!zar amanhã, no Instituto de Pru;
toral Regional < IP AR>. uma mesa redonda sobre 
anlstla.N a ocasião. �egundo o presidente da SDP
Dli. advogado Paulo Fonteles de Lima será 
crl�do o núcleo pró-anistia local. ligado �o co
mitê Brasileira pela Anistia .. Ts.P u 6.i& 

ARACAJO 
Em solenidade maréada por 

severo pronunciamento do se
nador Gilvan Rocha <MDB-BE) 
contra o que chamou de "agoni
zante ditadura" e pelo compare
cimento deum funcionarto apo
sentado da Petrobrás que, se-
. gundo contou, ficou cego em 
consequência de torturas sofri
das quando foi pre!IO por moti
vos pollticos, foi instalado do
mingo à nol te na Assembléia Le-

· gislat!va -�� _§l!rgip�, em Ara·
caJu, o núcleo sergipario do Md,.
vimento Feminino pela Anistia.

A solenidade. contou com a
presença de cerca de 300 pes
soas, entre as quais políticos do
MDB, religiosos, advogados,
médicos, professores, estudan
tes e pescadores de um povoado
vizinho. Outros discursos se se
glliram ao de Gilvan Rocha e
foram lidos documentos refe
rentes à campanha pela anistiá
ampla e irrestrita. �l'f6. li. 78

CAMPINAS
"A luta pela anistia ampla·-e

Irrestrita não é uma bandeira
de subversão. Devemos encarar
esta luta como uma luta pelos 
d!re!tos humanos, a justiça e a 
liberdade, acima de quaisquer
conotações partidárias". A afrr
mação, de Terezinha Zerbini
foi ouvida ontem por 60 repre'.
sentantes de entidades interes
sadas na instalação, em Campi· 
nas, de uma representação re
gional do Comitê Brasllelro pe
la Anistia, presidido pela confe
rencista, que falou durante uma 
hora no auditório principal do
Instituto de Filosolia da Uni· 
versidaqe EstaduJJ5�./J.��
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a, anistia e o povo 
"' " ·ó .  " 

"A principal base de 
apoio da l uta pela 

anistia é a participação 
popular", diz Eny 

Moreira, presidente 
do Comitê Brasi leiro 

pela Anistia 

O t ema da par t ic ipação popular  vai estar 
presente em toda a a t uação do Comitê.  Sua 
presidente, a advogada Eny Raymundo Mo
rt>i ra ,  escla rece que a pr incipal base de 
apoio do CBA "é o clamor de  todo o povo, 
da nação inteira, clamor este que se materia
l iza a travé5 da luta pela volta a o  estado de 
direito e no a nseio da população em parti
cipar da vida política do país.  F oi aí que se 
sentiu a necessidade de se dar uma forma 
organizad.i para esta lut.1, sendo então cons
t i tu ido o Comitê Brasileiro pela Anistia. A 
base p r inrip.11  de apoio da lu ta pela anis t ia  é 
a part ic ipação popu,J.f". 

Preocupados princ ipalmente com a s i tua
ção dos presos poli1 1cos. pois são "os que so
·frf'm mais  d i re tamente as  conseq uênc:ias 
lf'1s de exceção", o CBA procura  sempre e1-
da re< f'í c omo entf>nde a si tuação destes, em 
f d<"e da prohlPi-n.i t 1ca lançada pelos que se 

opôem à dn 1st 1a ,  de que não devem ser arm
t iddo, m qu<:. pegardm e� a rmas, ou prat ira
ram atos dt• terror ismo 
4 ,-.·,s r1A 

Folha de Londrina 

C O M i T E  L O N D R I N E N => I::. P E LA ·. 

ANIST IA  E DI R E ITOS HUMANOS 

{ d secretaria, lra
mdia B1·1amin ,  4u1> Ú•m dois f i lhos banidos 
q uem explica didat icamente. " o� 
mt·n mos 1,irn;dram mão da lu ta  armada, isto 
P a11a l tar ,1m bd nco1 e sequP1traram embai
x Jdor t·s . f ,sp1 foram 01 wus u 1mps mais  grd
vt>, Ma,, r p 1 ,mrlo Plt•s comPteram P'>IPI n 1 -
mt·,. não o f 1 l f · ram Plpdlhd ndo o lnror.  
na sud .i� j< ,  1 dntl >  4, , ,., o\ 1 · 1 11b.irxador1>� se
qu1>1r rado,, f or a m  unà 1 1 1 1 1 1t•1 em t•loi,par o 
t ra to  r ecehrdo Por out ro  lado, o oh1et 1vo 
em v rst.i não f>I d o dt> provetfo pessoal"  

1 a,  reS< t • 1 1 1a  ' "O, r 1 1rnes pol i t 1 co1 são de 
op in ião I a <i i iPren�d drs tC',  para  os n 1 mes 
, ornuns rPside exatdmente na motivaçJo". 

Defrnind<, a r1 11t ia romo "ato do pod1>1 
publ ico q u e  vrsrl 1 • , 1 1 11 gu i r  todas as conse
quênc ia,  cJ. . umJ puniçJo", com a autor ida 
de· do,  ,Pu,  12  J rrm rit- advocacia jun to  à,  
a u d 1 1or 1rl, m i l 1 t d 1 1 ·, nJ dpfpsa de preso, pol i 
r 1«11,, f n r  R ··� nu,  n d 1 1  /l.1oreir a esclarece. 
" 4 u .rn10 do pr  ohlP1 11,1 d.i r t•r i proc ,d ade, e le 
prt-»u púl' q1w " propr r u  autor  do del i to te
r t J  < ond1,õP1 d, ·  se a u 1 0 - a n 1st 1 a r .  Ora,  a a n 1s -
1 ,a rt'< IJHfH . 1  p r e»u rúe que a1 pessoas be-
1 1 !'1 1 l  1.id.11 fo r  Jrll d1· J l � u ma forma punid a,,  
o qur  n�u , .  u < a,o do governo e seus repre
wn1an 1e1 . " 1 e onc lu i ,  pondo um f im à dis
c us,ão do tema "qualquer argumento q ue 
vi!>e à defesa da anist ia  reciproca é puramen• 
te semântico. A reciprocidade é f igura ine
x istf>nte no Diretfo, é u ma f igura que não foi 
t ra tada no Direito". 

Londrina 

moçôas vinda s de �ao 
Paulo foram lida, • tambltm 
m u i t a  ap l a u d i da, .  A l g u m a ,  
delas: " Como um jornal preo
cupado com o opreuõo ••P• 
cif ica a qu·e eafao submetida, 01 
mulheres em nona sociedade, 
Hpecialmenfe aquela, perten
cente, ba camadas maia pobrea 
da população, entendemo, que 
nouo luta aamente poderb 1er 
vi!or loao, na medida em que ••· 
t ivermo, unido, e orgonizadoa· · .  

'. '(Jbrnal "lraall MYIIHtr") 

O depoimento da jornal ista 
Joana Lap81. uma 
das pr imeiras pessoas o ,e
praocupar com o problema da 
on 1s f ra  em nossa c ,dade. , veio 
loya a seguir .  J oana, apbs re
memorar as d1l lcu ldade1 in ic ia i,  
poro o comife i;e instalar em Lon
drina • a organização do jornal 
· ·e ra1 i l  M ulher" . da qual foi
editoro, fqlau
Q ue r emo, a n i s t i a  para 01
o p e r b r la1 ,  p ro feuorea ,  cam
poneses, jarnal 1Stas.  artiataa, in
le lectuaia • para todo, os bra-
1 i l e i  roa p a t r i o t çi a  que foram 
banido, • canodo1".

DOM TOMAZ BALDU1NO : conscientizar o povo 
Como o Sr. vê, do ponto de vista c ri\tão, a 

qu«'stio d.i .inisti.i 1 
A , r tuJç.io c oncreta v iv ida pelo pa is é uma 

s i tu ação de a rb í t r io  e IPga l i z. H;.io da in jus 1 1 -
� J .  [ u  ac ho qu<' a ú n i c ,1 posi, .io cr is tã  vá l ida 
em fJt<' disso é pela  a nist i.i a mpla C'  i r rest r i t a .  
P',;ós  C'St ,1mos e m  face  a umJ injust iça históri
c a  que cunt aminou de a l to a baixo o poder 
repr esso r ,  de  modo qul' a rn lução condigna, 
que pai;.1 1 i a  essa divida,  ser i �  essa forma de 
an1, 1 1.1 p l c- i f t•add j j  por diversos set orPs.  E m
hn r a al 1; 1 1 m,1\ d N  lar  JÇÓ<'I de dentro da l g r e
jd ,  aqui  e Mol,1 ,  I C'nham J parecido l 1 m1 tao
dn, t• prn,. ur ,rnrlo f � H· r  dist i nções, fazendo 
,�  a < .1 ,u i , 1 ic a do poder .  eu crPio que a for
rn.1 m,t i\  rr ist.i é essa de uma anist ia i r rest r i ta  
e ,1 mpla . 

Supondo-se que  s enha essa .i nistia .impl.i
" irrl•st r i td, o Sr. d fhd  poHiwel esquecer sim
ple,m«'nle tudo que aconteceu, às witim.is, 
muit,u inc lusi•e membros da lgrejaf 

l ltou < om encido de que a mai or dúvida 
i:om re l ,H; ão j a n is t ia  é justa menir po r par te 
do pod!' r .  l 11 t> que voei· c:oloca se s r r u .i r ia  
numJ pPr spPrt ivJ de r pc eber  o perdjo aos 
,< ,issddos. c oncf Pn.1dos, expulsos. ban idos, 
pm t ro(J do perd:,o JOS tor turadore;,  .iq ue
lt-·, :1que prc-,ud ira r .un Jlé g<" r ctÇÕC"S 1 n 1 p i ra�.
o, upan<i,1 CM�os no poder .  A anist ia de que 
se laia é J que v i1.1 um p r i mpi , o  passo pJra a 
iu,rl� a ;  e�sr pr i m,•1ro p.1110 é a an i1 t 1d  J mpla .  
Í itr 1üo i > .  porrn, .  u ma t roc.i, umJ ÍJ.í r g a n r rd ,  
11I, sPnt 1do d (• íJlH' "'  / >Js,e um.1 e,ro nj,1 na 
q u i l o  q up rra lnwntc o i  l u lpo,o, !>Ohretudo
t rJ la 11rlo-1e clJ nm,a in1t i tu 1 �ão ju r id ira . 
NoSSd e q r u l ur .i ju r íd i(a  foi pr c i fundJm(' n 1 e  
ron ivrn1 1· r o m  u s  purõ,•1 da  to r t , r r a  e da ma
t .inç .i A a n 1\ l ia .  ·., mp1 1  vP r .  é que procu-'a. 
rp,t .,w.ir  ,1 j 1 1 , 1 1 � .1 ,i n ip l anwnte,  p lena mente, 
, r rp ;t 1 1 t JmC'n l C' . N.io é uma an 11t i a _ que j·oga
um m,1 1 1 10 ,oh1 1• .i i np , 11 1çJ in, t i tu cioh.i i z a
d,1 ,  dl' forma J l� 1 1 11 >J . [u Jcl r<) que i� lo n;io t! 
ni\ lão.  

Eml.,or.i a anistia sejJ 1 1m,1 bandeira já  em
punh<1da por amplos setores d.i wc ieJade 
brasileira, porque seri.i um pressupasto para 
qu.ilquer tent,1tiv.i de democrat ização do
pais. 

. o Sr. 1eha que o regina• 1.!Jri1 um.i anis
ti J .i m p l .i f  

Não a, rpd1 10.  Por outro l ado, percebo 
que mu1 1as  re iv 1ndi(aÇÕ<',, i nc lusive u ma 
l <' r ta  l ib,• r a l iHç ão da i mprrnsa. um fraco 
anúnc ,o dl• abol,ção do A l -5 ,  tudo isto está 
acontecendo por uma força que vem de bai
xo pa ra  c ima. Em momento nen h u m  deste 
governo e le  se an tecipou a u ma reivindica
< ,io popu l M ;  pt•lo c ont r.ir io ,  tudo é conce
d ido rnu1 1u d9uem dJqui lo que é pedido e 
daqui lu q u e _  e conqu1 1tddO em t er mos de 
con\cjên( ia  e d t> re iv 1ndicJ�âo . >\gora ,  este\ 
indlçib\ de l iber d l iza�jo da i mprensa. e mes
mo iá \e fa lJr  em acdbJr  com o Al -5 . são s i 
nai\ cit- a lKuma ,ensibi l i dacie do g,gJ nte, do 
monstro. aos  apelos d o  povo. Portanto,  para 
respo nder l suJ per gunta :  i \ 10 acontecerá, 
certamente depois que 1e form , r uma cons
c iênc ia  mJ1s d i fundida e mais 1profundada 

, por pJrte do puvo. 
Me pJ t t'l l' que d 1 v e 1 ,o, ,etores se co

lo< a ,  ,tm em f rente ao podPr e onst i tuido, es
pPr1.i lmentt' ao podt>r E xel Ut ivo, o pre\i
dente da Repúblic a ,  q u r ndo a ocas ião é um 
momento de m.i ior  encarna<ão, de maior 
escuta ,  quem sJbe maior inter rogação do 
povo, para que este possa expr imi r  o que 
sen te .  O mesmo d i r i a  e m  relM,ao am índios, 
ass im como os lav rador es, os operár ios; é 
prec iso que eles f Jlem. pois sempre foram 
os mudos no lOrrer  da his tór ia;  let:islou-se 
muito pHa el\!s, mas eles sempre foram os 
i;ra ndes ausentes.  Acho que está na hora de 
inverter o proc-e�so. 

O Sr. rejeilMia, portanto, a fórmula de 
uma .inislia "recíprol a" da q u al se tem fa
lando ! 

ls\o m<· pa rece um r eçonhecimento de 
tod.i uma s i tuação dolorosa, fecha-se os 
olhm e f . z -se v is tas  g ro�sa\ a tucio que hou
\ t• de in jus to .  i, to me parece uma t h a nta
g<' rn  h is tór ica .  Pa• 1 n 1 1m,  a a nist ia par t t' do 
S<'i; u 1 n t c ·  hou vt• uma in iu,i iça co;-itra um 
povo desJ rm.ido, (01 1 1 , a  os \t'US represen
tante,.  A coloc,1ç.io c m  lermos de "bom, de 
.imbm � lados pecamos", n.io rrc conven
ce. 

Eu acredi to que n ão se est á  na hora de f i 
cJr ' · dia logando" com o governo, nem de fi
c;ir rn!i c 1 1 Jndo isto ou aqui lo ao governo. Es
t.i na hora de nós. setores que n os sent i mos 
compromet idos com o povo, conversar mais 
com o povo. interpret.ir  seus a nseios, e 
veicu lj - los denlro do código mesmo do po
der .  

Então, esta lut,1 JH"la .inisti.i e t.imbém ou
tras lutas só podem vingar se tiverem um.i 
base popular bem consolidada ! 

Eu ac:ho que s im, porque a a n r sr i a  não 1:
uma re1v1 r1d 1cação fora,  por exemplo. da 
pr obl,•rnJt r c a da iome,  dd  t ,i l t a  de ter ra, da 
doença .  E nós ldberno,; mui to  bem que toda 
es1J 411"t 1J  vP ro ai , u m  o p1 opó11 to  de urna 
seguran1,a de u m  determinJdo modr•lo capi
ta l ista, a verdade é essa. E se J p , • r ,pect 1va 
conc:ent rJc:ionista de um CJp1 ta l i 1mo depen
dente cont inuJ,  vai precisar  de  uma ma ior 
garant i .i ,  de uma mJior  reore\ün 

O Sr. poderi,1 lembra, o nso de Frei Tito 
que se tornou um símbolo d4S .-ltim.JS d.t 
opreuão no BrilSilf 

Q c,1>0 de  Frei T i to  a inda não se tornou 
HJf i <  1entt ... mt" n l c  l.onhccidu aqui  por c .1u� 
da  c ensu ra l J l\'e Z  1• m FrançJ,  onde ele mor.- · 
reu, sC' jJ  n1a 1 s  (Onh ecido. ind�i ve porque 
lá se f1•1 um f i lme. que eu tive J ocasião de 
al\ist i r . Para mim é a história de um mart ír io, 
é um s ímbolo da conren1ra1,·ão de tudo 
aqui lo que e repr e1s.10 em seu aspecto mais 
c ruel e hediondo, e daqui lo que representa  
tdmbém a a lma de um sujeito consagrado, e 

que deu d sua vida,  sem t er giversar.  sem 
concC'de,. sem retroceder, com plena cons
ciência . Eu a t h o  que a pa la,  ra q u e  e x pr ime a 
\'ida de Ti to é m .í r 1 1 r ,  é o test emunho, de u m  
jovem, d e  expressão justdmente de toda 
uma gt• r ação jo, e m  que se real i zou ass im 
dent ro dessa contr .idição ter r í ve l ,  que é o 
próprio dr.imJ de s u a  vida,  e no f ina l  ela se 
processJva nessa o b\eS\ão da pre,enca do 
d�· l! 'g.ido F leury, como · o próprio símbolo 
me\rno dJ e rueld.ide do sistema, como a en
carnJ<, Jo de tudo Jquilo que é fôrça de re
prc»ão. 

•

• 
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Para Euler, anistia deve ser decidida no Congresso 
Euler 

Bentes defendeu a concessão 
de uma anistia politlca "sem 
adjetivos, slmplesmlmte 
anistia". como um gesto de 
grandeza que une todo o povo 
brasileiro. Mas fez questão 
de dizer que não visualiza a 
concessão dela como um ato 
poternallsta e sim como a ex
pressão da vontade da so
ciedade. 

A sugestão do general 
Euler Bentes foi considerada 
por artlculadores domovlmen-
. to como a solução de quais
quer divergências que pos
sam surgir entre os Integran
tes da Frente a respeito desta 
questão. que era um dos pon
tos ainda não definidos no es
boço de projeto que o general 
submeterá ao presidente do 
MDB, além das 
nltidãs vantagen� pàra o an
damento da Frente, a sug'es
tão necessariamente (dará 

Desta forma. a anistia 
polltlca, além de ganhar uma' 
nova amplitude pelo caráter 
<1e participação e até de for-

Este ponto ainda não 
estava definido e poderia 
causar atritos· entre os In
tegrantes, especialmente os 
setores militares sabidamen
te sensivels à anistia para 
quem praticou atos de 
terrorismo. o general' re
cebeu ontem de manhã a 
presidente do Movimento 
Feminino pela Anistia, 
Terezlnha Jesus Zerblnl, que 
lt)e fez a entrep do pro
grama do movimento. ·o en
contro foi rápido e não houve 
qualquer Informação se 
haveria outro. �SP.17.6.'78 

"Por Isso, entendo que o 
Congresso é que pode,. 
melhor do que ninguém, 
traduzir em que termos a 
sociedade quer a anistia.'· 

: um caráter maior de par-. 
. tlclpação popular nesta ques
tão. 

. taleclmento do Congresso, 
deixaria de ser um ponto de 
c:tlscussão entre os Integran
tes da Frente. Até agora, três 
eram as opiniões dos prin
cipais setores engajados nas 
articulações: anistia apenas 
para os punidos por crime ex
clusivamente polltlco, anistia 
para os punidos por crime 
politlco, e revisão de proces
so para os condenados por 
atos de terrorismo e anistia 
�eral. 

q.nJstia ampla irrestrita 
' . �- . . ,, 1 Ili S, · 1,t Jc"l Entrc·tanto é a força do movimento

� ' 
• • p111.rnlar que tem que arrancar a

anistiét Hi.1plH e irrt:!'-trita. Jéirnais a 
Entrevista:R.MAURO MARINI anistia ampla serlÍ <lada pc:la dita

t.:M TE�PO - C'omo é que você 
\'ê a luta pC'IH anistia?

Rui Mauro Mnrini-Acho que a 
luta por anistia no Brasil é um ele
ml·nto fundanwnt.al. E a maneira 
como está sendo resolvida nesse 
momento pelas forças políticas do 
movimento popular é muito corre
ta. \'amos ter que passar por um 
período de luta <lemonática, que, 
s:gnifirn tratar de conquistHT espa
ço para que a claF-'-e 0perária e seus 
,iliados t(·nham con<lições de le
vantar plenHmente !'.eu projeto 
político. Nenhuma classe Hmadu
rece fora da luta. Nenhuma classe 
nasce formada ideologicamente, 
politicamente, teoricamente. 

A classe operária bra!-ileira, para 
converter-se realmente numa força 
re\'olucionária, vai ter que passar 
por uma série de lutas parciais, lu
tas democráticas, e delas. nesse 
momento, a mHis importante é a 
Hnistia. Uma anistia ampla e irres
trita, evidentemente. Isso permiti
ria reincorporar à classe operária 
brnsileira, os quadros revolucioná
rios. permitirá que se concretize o 
processo de fusão desses quadros 
re\·ulucionários com o movimento 
op(·rArio. 

A anist.ia é o f'ixo da luta demo
e rátira. Mas ela precisa ser vista 
como passo. como uma etapa da 
oq;anização de um movimento 
político revolucionário da classe
opnária. 

ET - Você acha que é possível 
conseguir a anistia ampla e ir
restrita sem acabar com o regi-
m� 

RMM - Acho. Mas isto não se 
\'ai conse�uir num primeiro mo
mento. l\fais provável é que a dita
dura tente dar anistias parciais. 

dura de bom �·rndo. Já se viu o 
exemplo da Bolívia. 

Lá a ditadura tentou condicio
nar a anistia, mas o movimento 
operário. levantando o país inteiro, 
arrancou a anistia total. E arran
cou a liberdade sindical. Isso ainda 
não significou o fim da ditadura 
boliviana.Mas é evidente que .o de
senvol\'imento desse processo 
aponta ao fim da ditadura. Nenhu
ma ditadura pode se manter nessas 
condições: &obre a bHse de uma li
lwrdade política ampla, conquista
da pelo mO\·imento popular, e uma 
lihr r,l,,rlr �inrlirnl nmrla 

ET-:_ E 411e p1;•rsr)('ctin1s você 
vê para a classe operária no 
atuHl C'ontrxto? 

RMM - ls!'0 p»ssa nen:,-saria
mf'nte pE'la llrprniznção da classe 
opc·rária Pm PRitido. O grnnde 
prnhlema. na ·minha opinião, da 
bq111·r<la lirnsileira, h0;f' em dia , é 
quf' o pron·ssc1 de reorgHnizHç_ão da 
classe 'operária se deu indepen
dentemente da esquerda; não se 
deu contra ela, mas independé'nte 
dela. Porque se deu exatamente no pe
ríodo em que a egquerda e;tava fen

oo v101entamente golpeada, exila
da, assassinada, presa, e sem con
dições p,rtanto de enfrentar o
problemã da reorganização da 
cl!3sse operária. 
· :E: evidente que o simples movi
mento sindical não põe em xeque
o sistema capitalista. 'E: absoluta
mente indispensável, que o movi
mento operário marche no sentido
9-e sua integração na luta política.

Agora, bem, . não há proJeto 
político prúprio para a classe ope
rária que não seja socialista. Que 
isto fique claro. E um projeto so
cialista, não pode passar por detur
parJ,es do tipo social-democrata. 

Isso é que no Brasil nós temos 
que combater. E é tarefa funda
mental da esquerda revolucionária 
neste momento. .Encontrar rnanei
r as de recuperar o terreno que ela 
perdeu, nessa fac,e de reorganiza
ç-ão do mo\'imento operário. E en
contrar a f orma de reforçar o pro
cpc;so de reorganização e tomar de 
c�m�ciéncia do movimento· operá
rio. ao mesmo tempo que lutar 
para que a alternativa socialista 
esteja presente em todo esse pro
cesso de reorganização, de lutas 
parciais, que o mo\'imento operário 
vai ter que dar no campo democrá
tico. Que a alternativa socialista 
esteja sempre prec;ente, como um 
objetivo concreto a alcançar. 

,.O murmúrio de ontem se 
avolumou no clamor de ·hojE 
trabalhadores e intelectuaii 

de todos os matizes 
postulam por liberdade, 

pelo fim da exceção, 
pelo respeito aos direitos 
do homem e do cidadão, 
pela efetiva participação 

no processo político�'. CB.� 
ATO EM CAMPINAS 

Em Cnmpi11ns, duas mil pes-. 
soo.s apinh(lram-se depois das
1S h na mirada em uolta da 
/>rri/eüur(I, para um atá can
u,cncfo amplarnC'nt.e-

Aléni'"aé ·entidades de estu
dantes e profeM1ores, faziam partE 
da mesa representante.'! da Pmto

ral Operária e do Bispo de Cam
pinas. Um m,anifeRto foi lido por 
todos: "Temos a mão, que9'emos o 
braç-o, queremos toda justiça! 
Exigimos auistia ampla, geral e 
irre_strita! Anistia não é perdão, 
perdão 11ão é necessário para cul
pa iuexisteute. Pelas Ji.iberdades 
Democráticas!" íSP tt.5. 78 
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Trabalho Conjunto 
A experiência (e as propostas) da unidade 

de vários setores oposicionistas em Salvador 

A uuião dos diversos setores da co
muuidade baiana na luta pela con
·quista das liberdades democráticas e
melhores condições de vida para o 
'povo brasileiro, é o princípio básico 
def�iido pelo Trabalho Conjunto de 
Salvador (TCS), entidade que te6ne 
'l)r'!fissim_rais liberais, estud�ntes, rf:· 
ig10sos, imprensa democrática, ent1-

dadei. de bairros, artistas, bandeiran-
1 es, movimentos pela anistia e o par-
1 ido da oposição. 

' No último dia 27, sábado, mais de 
re m representantes desses se
i ores estiveram reunidos para os de-
1 alhameutos finais da Carta de 
Pri11cípios do Trabalho Conjunto de 
Salvador, que deverá ser lançada à 
população em julho próximo. "Nesta 
l arta estão os princípios dessas lutas, 
t-sses pri11cípios se comprovaram tão 
Justos e amplos que nos compromete
llH>s a tê-los, permanentemente, 
como base de 11ossas ações conjun
tas", diz o docume11to. 

Pontos Básicos 

A Carta de Princípios do TCS con
tém os seguintes pontos básicos: luta
mos pelo direito do povo brasileiro 
decidir livremente sobre seu destino e 
sobre os destinos do seu país; lutamoe 
pelo direito de Qualquer setor da po-

pulação se organizar e se expressar, 
na defesa de seus direitos e interes
ses; lutamos pela conquista �os direi
tos e iuteresses fundamentais do po
vo. Assim lutamos por: melhoria de 
salários, pela baixa do custo de vida, 
por boas condições de trabalho, ali
mentação, saúde e assistência médi
ca, educação, lazer, moradia e trans
porte· assim também, lutamos contra 
a falia de emprego, a expulsão dos 
campoueses de suas·terras, a expul
são dos moradores das invasões nas 
cidades; em consequência disso lu
tamos contra a censura, as persegui
ções, prisões e torturas àquel�s 9ue 
defendem e lutam por esses direitos 
e i11teresses. 

Em t�ruô desBe5 princípios.o TCS 
aponta como compromissos seus: 
buscar a ampla_participação das pes
soas que compaem cada setor repre
sentado - assim como de toda comu
nidade - uas decisões e ações conjun
tas; buscar a participação de todos os 
setores, compreendendo as diferenças 
entre eles e preservando a autonomia 
de cada um; buscar e incentivar a 
adesão ao Trabalho Conjunto de 
qualquer setor da população que se 
propouha a assumir e defender os 
princípios contidos nesta Carta; in
centivar e nos solidarizar com toda e 
qualquer iniciativa de setores demo
cráticos do país, de unir suas forças 
ua luta pelos direitos e interesses fun-

dame11tais do povo. A Carta de 
Princípios ressalta ainda que o TCS é 
uma forma de Juta surgida das neces
sidades atuais do povo brasileiro. 

A Carta de Princípios foi aprovada, 
110 fuudameutal, por todos que parti
ciparam da reunião do dia 27, haven
do apenas alguns questionamentos 
qua11to à li11guagem, Já que alguns re-
prese11ta11tes dê bairros consideraram 
que ela deveria estar mais acessível à 
população. 

Como propostas de acréscimo, o 
Diretório Central dos Estudantes da 
UFBa apresentou uma explanação 
mais detalhada dos problemas vivi
dos pela população, no início da Car-

· ta, oude se inclui a repressão, a dívi
da extema do país, a inflação entre 
outros. O DCE prop& ainda uma 
maior ênfase ua luta pela liberdade 
dos setores se organizarem e de mani
festação de pensamentos. 

O M DB por sua vez, propÔs que 
fosse inserido na Carta, como um dos 
seus princípios, a luta �la integrida
de física e cultural da cidade e do país
e a preservação da paisagem e do pa
trimôuio cultural "construido pelo 
nosso povo". Os gru_pos de luta ·pela 
a11istia-Movimento Feminino Pela 
Anistia e Comitê Brasileiro pela 
Anistia - propuseram a integração da 
luta pela anistia ampla, geral e irres
trita. 

(Linalva Maria) 

PROGRAMA DA Frente Popular Eleitoral 
- Rio de Janeiro -

Considerando que a quase 14 anos vivemos sob 
o Jugo de um regime anti-popular baseado na su
per-exploração e na repressão, principalmente ao
bre os trabalhadores.

E que no entanto, o povo resistiu lutando por
seus interesses se utilizando das entidades exis
tentes (sindicatos, associações, etc.) bem como�
criando outras novas, cada vez mais livres,repre 
eentativas e independentes, única forma de avan: 
çar, de maneira consequente, na superação do re

gime autoritário.

As eleições de 78 se realizam no momento de
crise, que de um lado aprofunda a marginalização 
econômica da maioria da população e, de outro,ge
ra conflitos entre as forças sob a& quais o eia:
tema se sustenta. O governo busca, então, uma sa 
!da que repare as fendas abertas e aue preservam
o autoritarismo em toda sua essênci�.

Vemos hoje, a nessessidade de irmos mais à
frente na unificação das forças democráticas do 
movimento popular de oposição , visando organi
zar estas forças para uma intervenção mais deci
dida nl.l4 momento politico significativo como o 
processo eleitoral deste ano . 

Assim , para que realizemos uma campanha cla
ramente oposicionista centrada nas reivindica -
ç0es e nos interesses das camadas populares, re
solvemos definir alguns pontos fundamentais de
unidade politica , que melhor materializem hoje
a luta por melhores condições de vida e por 11 -
berdades democráticas para o nosso povo.

PELO FIM DO REGIME REPRESSIVO E PELAS LIBERDADES 

DEMOCRA.TI CAS 

Pelo fim das leis e do aparelho repressivo 
Contra o AI5 e o 477 ; Pelo fim da censura ; 
Pela liberdade Sindical ; Pelo direito de
greve ; Por eleições livres e diretas; Contra
a Lei Falcão e o Pacote de Abril, Pelo fim
das prisões arbitrárias e Pela volta do Habe
as Corpus; Pela garantia das mais amplas li -
berdades de expressão e organização para os 
trabalhadores e o povo e, nessas bases, convo 
cação de uma Assembléia Nacional Constituinte

CONTRA A DOMINAÇÃO IJ.'.PERIALISTA 

... 
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Den11ncia dos acordos lesivos aos interesses 
nacionais; Contra a internacionalização da 
Amazônia e a exploração predatória dos recur
sos naturais ; Contra a dominação da economia 
-�?ional pelos trustes e cartéis internacio
��is ;Por uma tecnologia voltada para os int�
reases da população ;Por uma política externa
independente e solidária com as  demais naç�ee
oprimidas; Pela defesa doe valores culturais
nacionais e populares.

POR MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA PARA O POVO 

Contra o arrOcho salarial; Contra a carestia; 
P6r melhores condiçOes de trabalho, educação, 
saude, moradia e transporte. 
Pela extenção e efetiva aplicação dos benefí
cios da legislação trabalhista aos trabalhad� 
res do campa; Pela reforma agrária que garan
ta a posse de terras. 

POR UMA ANISTIA AMPLA, TOTAL E IRRESTRITA A TO

DOS OS PERSEGUIDOS BANIDOS CASSADOS E EXILADO 

POL!TICOS 
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B propomos o segUinte enca&ainhamento prático: 

1- Lutar pelo lançamento de uma candidatura
ao Senado, comprometida com o programa popular, 
como forma de unificar as forças e fortalecer ae 
bandeiras democráticas. 

2- Evitar a proliferação de candidatos que d�
Tem surgir com o apoio concreto de base e não co 
mo fruto de acordos de gabinete, de modo que ti 
nha garantida sua expressão eleitoral. 

3- Caracterizar as limitaçOee do papel do MDB

e da pr6pria luta parlamentar. Mostr.ando a impor 
tlncia das organizaçOes próprias dos trabalhado� 
res em seus locais de trabalho e moradia. 

4- Deve ser respeitada a especifidade e a au
tonomia de cada campanha . 

5- Manter formas de articulação que permitam
a realização de atividades conJântas , tais co
mo comícios , caravanas , etc. 

6- Dirigir o fundamental do nosso esforço pa
ra os bairros populares, fábricas e demais loca
is de trabalho, único meio de assegurar a conse
qu�ncia deste movimento de unidade. 

Texto sobre as eleições 
para discussáo na 
periferia de são paulo. Eleições 

_Em: novembro vai ha
ver eJeiçÕes para depu -
tados: Estaduais e Fede-. 
rais, além de um Senador

1 

para representar o povo. 
nas Crunaras e no Senado. 

-

E NÓS, MCRADORES 
DE VIJ.AS E TRAHALHADàRES, 
O QUE T.E:íOS A VER COM 
TlJDO ISTO? 

'.J.'ernos no míni:1,c que 
votar po dia 15 de no
vc:nbro. 

Nas eleições ds 76 
após discus�Ões procura
nos apoiar os candida-

luté:.s? Que vá Teprescp. NAS REUNIÕES FEITAS AQUI NA NOSSA REGIÃO AP�RECZRAM 
tar e defender nosso:.; E FORAM DISCUTIDAS Tf&S POSIÇÕES DIFERENTES: 
interessen na ciimara, 
juntrunente com o povo? lº)Que se· deye lançar candidatos próprios da 

periferia. 
Discussõe� 1euo.is 

2Q) Que não·se-deve lançar candidato e sim apoiar a estas aconteceram em. um candidato de fora.
mui tt>.;i regiões de são 
Paulo. 

Tentando levar. es 
tas idéias prá frente, 
no. fim.do_ano-passado. 
e. no caneço des�e ano,
p_ess or,.s d e vários
bairrou de $ão Paula 
se reunirBJII. 

32) Que não·se deve apoiar ninguém e sim discutir
c001 o povo o significado das eleições.

é que as pessoas que. 

i.os a. vereador do HDB _ Se discutiu ?, que 

que se propunham a de!e.
n- fazer nestas eleições 

Como não se chegou 
a uma opinião ��ica,. 
discutiu que aS pes�o
as que apoiavam lançar 
um candidato poderiam 

·encaminhar as inscri
ções dos mesmos no MDB, 
pois o prazo de inscri
ção açabava dia 20 de 
abril. 

se inscrevornm para 
candidatos só serão 
candidatos, mesmo, nas 
ele iç Ões se forem aprova· 
dos na Copvenção Estadu -
al do MDB. 

der ps interesses dQ 

.POVO. 
A.pergunta que o

povo fez E_?1!1 aJ.euns luga
res,. na discu�são d�s 
eleições de 76, era: 
"por.-que a gente não·. 
elege aiguém.qµe.seja 
do povo· mesmo, .9.ue 
sinta e participe.ftos 
proble!!tl'.S e que tenha 
participado de nossas 

de novembro e se chegou 
a conclusão que era vá
lido participar e se 
possível com candidatos 
que fossem e rep�
tassem a pmferia de 
são Paulo. 

Outros bairros do. 
HeBião Leste, da Fre -
guesiado Ô estão apoi
ando e incentivando 
que saiam reallllente 
can9-idatos da perife. -
ria. 

O problema agora 

E para esta aprova
çao a Única força que 
temos é a união do povo, 
pois são l?lui tos candida·0 

tos inscritos pra poucas 
vag� a pancorrer nas 
eleições. 

Os candidatos inseri� 
tos aqui na região foram: 

Irma R. Passoni que par·:,. 
.ticipa dos_ clubos. de u:ãcs 
:alfabetização, custo de 

_,. 
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vida, pastcraJ. do riW1do . 
do trab::u.ho, canunidades. 
como candid�ta a Deputa 
da Estadual. 

Aurélio Perez que é ope
rário_meta1Úr6ico, par-. 
ticipa do custo ele vida, 
pa�tor::u.. operária, opo
sição sindi�::u.., socieda
de de a.migo� e com(mida
des da região, cc�o candi
dato a Deputado 'r'cderul, 

t muito ir.portante 
que este boleti!.. seja 
lido e discutido nos vá
rio� grupos e comW1ida
dos. 

As pessoas, 03 gru
pos e coriunidade:s que 
achare� justa a idéia 
de lançar estes candida 
tos podcr:Ío P.judar mui
to para que eles sejam 
aprovados na Convenção 
do MDB, vindo à.reunião 
do.dia 6 do m�io, us 
19: 30 horas na I;;réja 
elo Socorro, trazendo ?. 
opinião dcs c;ruros q1...? 
participarrun das dis
cussoes. 

ilesta re:W1i'ã.o vé0. 
vir o Senador Crestes 
Quércia (eleito cm 74) 
e o cn.r.didato a S0112.dor
Fernando Henrique Cardo
so. 

t import2J1tc neste. 
dia o co�pare:cimcnto de 

todos os que_ apoinm: a idé
ia, para q_ue mostremos a. 
úuportruicia que te..i para 
r.ós estas candidaturas,
r,ara que o Aurélio e a
Irma-possam realrlepte· con
correr a.'!r ·novembro.

cb-22 

PORQU:; AO-!AMOS IMPORTANTE PARTI CII'AR DAS ELEIÇ°ÕES 

DE 1978 

Todos ostrabalbos, lu
tas que fizemos até-hoje, 
foi_para que cudasse a si 
tuação de vida que leva
mos, da_ $Ociedatle que per
tencemos. 

Sn1erios e discutimos 
muitas vezes que essa rnu· 
dança.total só s�rá feita

q�ndo mµdar a estrutura 
política. Isto_qucr dizer 
que ess1:. mudc-:.ç:-?. vai ncon
tccer quando o povo esti
ver participc..�do, decidin
do livremente aquilo qu� 
interessa a todo o .. povo. 

Hoje não existe ainda

essa liberdade.de poder 
participar e nen mcsmc

dc.eloõermo� os nossos
l;O'lflrn�tes. Podt>::ios
apenas participar d�
partidos qup exi�tcm;
Afil.'liA.e MDB •. Pé'Jticipa
r:ios no HDB porque ele
tcn: ttdo wn papel de
o:;,osição e que mui tas
pa�tes do seu programa
são as 01esr::as que nós
deffndemos, nuitos pon
tos do prograr.ia do MDB
nós �chamos que: são
justos porque eles de
fendere pontos polÍti

cos que n6s também defen
demos e que precisam ser
levados à prática, como

por exemplo: liberdade 
de e.xpr�ssão, direito a 
gravo ••• 

Participando das.elei
ções há possibilidade de 
abrir novas frentes. de 
trabalhos, dar a idéia 
de trazer mai� gente Pa
ra partidipar. 

Poderá ajudar. o tra

balhp de organizaçÕ.o do 
povo. t importante que 
hoja a.1Bu6m do povo com

essa tarefa de participar 
diretamente dentro 90s

pe. rtidos políticos. 
Nossos candidatos 

poderão ser pessoas que 
de uma forma finne e de
cidida apresente as nos-'" 

sas reivindicações jµnto 
aos poderes pÚblicps. Ex:

a luta por escolas, 
Que o candidato soja 

LDD dos nossos, que te
nha participado do nos
sos trabalhos, lutas e 
não seja simplesmnnte. 
representante, mas que, 
·se e lei to não se afaste
dos trabalbos e que esta 
seja a tarefai a de es� 
tar cada vez mais pre� 
sente ainda nos bairros 
nas lutas.para.ievar a 
posição do povo, 

" 
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FOLHA DE S. PAULO todos os cargos eletivos. notadamente o·dt tlcos" descobriu qffe o apolo 

e cl - da 
presidente da República, governadores dE partidário a um candidato 

Á)fl lJS()e8 Estado, senadores da Repúbllca, prefeitos dE presidencial dissidente dl-
munlclplos, em especial das capitais. flcllmente poderia levar a 

MDB 
"4 - A restauração constitucional da ã lltl lor 

Con'Ujen· �!l()
_

declaração dos direitos e garantias JndiVi· uma 
d
sltu

h
a
jçe 

O .. po ca p 
. Y 1 

-� 
duais em toda a sua plenitude, sem os des- que a e O • 
vios, JJmitações e c_ondicionantes atualmente M. Pinto: MDB na Frenteem vigor, assgurando-se, sobremodo, o ins-E do seguinte teor o documento em que a

Convenção Nacional do MDB divulgou sua 
decisão: 

"A vigência continuada dos instrumentos de exceção e o seu uso crescente pelo Governo 
provocaram generalizado e intenso Inconfor
mismo popular. 

"Bem sintomáticas, a respeito, a.s mani
fetaçôes públicas de v�rios setores nacionais, 
entre as quais as da OAB, ABI, Is 
eJas, trabalhadores, estudantes, empre
sários, artistas, intelectuais e organizações 
de base. O Movimento Democrtlco Brasileiro, 
sob a presidência de Oscar Passos e de Ulls
ses GulmarAes, tem oferecido, ao longo dos 
anos, todos os possivels sacrlffclos pela de
mocratizaçao, sendo dispensável rememorar 
os vários anos dedicados à estruturação par
tidária e o martirio de muitos companheiros, 
levantando a opini/Jo pública acional. 

"Sem embargo de nossas llnhas progra
máticas, a reunião de forças eventualmente 
articuladas em torno do objetivo comum da 
efetiva implantaç.§o do Estado de Direito, es
tá a exigir uma artlculaçao cU}o sentido ético 
repouse num programa mlnlmo. 

"Face a esta nova conjuntura nacional, 
cada Secção Regional decidirá participar ou 
não do processo indireto apenas para os 

Executivos, no ãmbito estadual, sujeitando
se a posse dos eleitos à obtenção de maioria 
na Assembléia Legislativa". 

"E, pela imperativa necessidade de via
bllizar uma maior convergência das múlti
plas oposições braslleiras, conferindo-lhes 
um instrumental de maior eficiência, os con
vencionais admitem a possibllldade de con
correr à próxima sucessão presidencial com o 
objetivo de restaurar o pleito direto para para 
todos os cargos eletivo, convocando o povo 
para a escolha soberana dos seus governan
tes. Por outro lado, os candidatos, além do 
natural respeito ao programa partidário, in
clusive em· suas linhas econômico-sociais, 
devem assumir perante a N4ção, compromis
so com a consecução das seguintes metas: 

"1 - Revogaçao imediata de todos os ins
trumentos de excec;Jo e reformulação de leis 
ou disposições restritas às liberdades pú
bllcas e privadas, entre os que dizem respeito 
à imprensa, à pr.opaganda polltica e eleitoral. 
às atividades sindicais, artlsticas, literárias, 
cientificas. estudantis e de magistério. bem 
como a realização de movimento pela re
vogação do "pacote de abrll". 

"2 - Respeito ao principio da separação 
dos poderes do Estado, Independentes e har
mônicos, Inclusive com a reposição 'das 
tradlclonals garantias da Magistratura e 
consagração da Imunidade parlamentar, as
segurada a Inviolabilidade dos mandatos 
parlamentares. 

"3 - Elei,:ôes diretas em todos os niveis. 
assegurando-se, através do sufrágio univer
sal, direto e secreto, o preenchimento Jlt 

SINTESE DOS ENTENDIMENTOS 

tituto dos habeas corpus em toda a sua ln- BRASILIA <Sucursal) -
teireza. As amplas e efetivas garantias ao Comentando o fato de que a Con
dlreito de defesa. apreciação Judiciária dos venção Nacional do MDB, 
atos do Executivo, a liberdade de crença, de r:?allzada ontem, admlttu a pos
culto, de associação, de reunião, de ideologia slbllldade de o partido concorrer polltica e de manifestação do pensamento, 

à próxima sucessão presldenbem como a livre prestação de informação ln- clal e reconheceu a necessidade dependente de censura. d " " d t J "5 - Extinção das penas de morte, de e reunlao e forças even ua · 
prisão perpétua e de banimento, concedendo- mente articuladas em tomo do 
se, com propósitos de reconclliaçao, plena objetivo comum da efetiva lm
anistla polltica, considerando-se insuficiente plantação do Estado de Diret
a simples revogação do artt. 185 da Carta de to"; o senador Magalhães Pinto 
1969. disse que com isso, a seu ver, o "6 - Plurlpartida:lsmo que posslblllte a MDB engaja-se na "frente1>ara organizaç/Jo e atuaçao polltica !1e toqas_ as a redemocratização" de que ele correntes ponderáveis de opinião publica, 
nacional, com livre acesso ao poder, com- e O general Euler Bentes par 
prometidas com o respeito às instituições ticlpam. 
democráticas. . "Foi uma dellberação autõ-

"7 - Prlnclpio federativo e repubçicano, 1 noma da agremiação ml
fortalecendo-se, por um lado, a autonomia norltárla, que vai aumentar as dos Estados e Munlelpios, inclusive no setor posf.bllldades de redemocraflnancelro e, por outro, assegurando-se esee e tlzação do Pais, com a união de estimulando-se o surgimento de associações seus· esforços aos esforços dos 
comunltár1as de base, que possam se n.a- ·

d 1 d nifestar legitimamente sobre problemas que emals setores nteressa os em 
interessam à coletividade. , restabelecer a n�?11alldade e o 

" B - Liberdade sindical, reformuladas as ' EStado de Direito · 
leis e disposições que consagram a tutela Sobre a posslbllldade de vir a 
governamental sobre os ôrgAos de classe, as- "frente de redemocratização" a 
segurando-se, mediante regulamentação lançar candidatos, nos Estados, 
adequada, o direito de greve, como instru- Magalhães acentuou que, quan
mento básico das legitimas reivindicações to a Isso, "ela precisará ainda 
trabalhistas, entre as quais segurança para O entender-se com o MDB, cujo 
trabalho e uma Justa polltlca salarial, através apolo, no caso, é fundamental. de remuneraçAo que assegure, ª todos, pa- Depois disso a frente podedrão de vida compatlvel com ª dignidade apoiar candidatos Inclusive de humana. 

"9 _ Liberdade de cátedra e de atuacAo dissidências arenlstas, nos Es-
polltica nAo partidária das entidades estudan- tados". , 
tis, livres nAo apenas das leis e decretos de o senador Teotônio Vilela, da 
excecAo, como também da inserção de dls- Arena de Alagoas, considerou a· 
positivos equivalentes nos regimentos inter- "Frente Nacional de Rede
nos dos estabelecimentos de ensino. mocratlzação" uma central de 
sá;/Js A :J;g,�11�;ç1i �;;8;i':fa

º
��ti��

c
e;� decantação polltlca, cap� de 

Pais convocação de uma Assembléia Na- desaguar numa Constituinte. A 
clonal Constituinte para a elaboração de uma frente - segundo Vilela - não é 
nova Constituição, em bases eminentemente a insatisfação de uma ou outra 
democráticas, com liberdade e Justiça social, pessoa, mas "o reflexo do lncon
através de uma sadia polltlca de redlstri- formlsmo nacional, não apenas 
bulç/Jo de renda, que evite gritantes concen- com a situação do poder, como 
traçôes de riqueza, tanto de natl.lreza pessoal também, quanto à falta de re-como regJona

1
l. 

_,.,,., itos revanchistas presentatlvldade do regime e do "Sem qua squer proyvs • bl tld 1 " ódios e ressentimentos devem ser afastados, par ar smo · 
pois o que importa é reconclllar a Nação. 

"Crêem os convencionais ser este o melhor 
caminho para convocar ,.todos os brasileiros 
para construir o nosso futuro, sem sacrificar 
o direito de participaçao das gerações presen
tes num verdadeiro processo de desenvol
vimenti, naclonal ." 1.º·.de junho de 1978·

ela da República. 

Severo: articulaçao 

O d�umento de 10 pontos aprovado pela Durante a série de entendimentos, o 
Convenção do MDB representa a con- documento sofreu algumas alterações até 

RIO (Sucursal) - O ex-minis
tro Severo Gomes, um dos prin
clpals articuladores da Frente
Nacional de Redemocratização, 
cons l'derou o documento
aprovado pela . Convenção do
MDB, admitindo a entrada do 
partido numa composição de 
aposlções em torno de um 
programa mlnlmo, como "um 
passo lrriportante que permite se 
pensar numa articulação mais 
consequente, uma conversa 
mais concreta, para a vlablll
zação da FNR, com a presença 
� MDB". Severo Gomes con
siderou . ainda que o partido 
oposlclonlsta se colocou numa 
posição construtiva em relação 
à Frente e, em principio, não viu 
qualquer obstácuío às nego
ciações do decálogo de reivin
dicações colocado como con
_dlção para o partido Integrar a 
�omposlção de forças . da opo-

clusão de uma série de entendimentos ln- chegar ao consenso partidário final no formais realizados nos últimos seis dias, momento da votação de ontem à tarde. entre emedeblstas e outras pessoas ln- Entre as alterações, destacam-se a que teressadas na "frente nacional de rede- Impediu a aceitação da escolha do senador mocratização". como o senador Ma- "bfõnlco" pelo Rio e a que sujeita a déslg-galhães Pinto e o general · Euler Bentes nação do governador à eleição da maioria Monteiro, ambos candidatos à Presldên- da Assembléia 
REINTEGRAÇAO os entendimentos em tomo visão da estratégia parti-

. da frente comum que pQde ln- cular de atuação polltlca des-BRASILIA <Sucursal) - tervlr na sucessão preslden- de que o senador Marcos Com o documento de lO pon- clal; e o diálogo a respeito do Freire e o ex-deputado Fran-tos aprovado na Convenção, 0 projeto de reforma proposto cisco Pinto estiveram na MDB estA consciente de que pelo governo. chácara do general Euler, realizou o passo que.lhe com-
petla dentro do atual proces- UM RISCO CALCULADO Um processo de revisão 
90 polltlco, apresentando Nos entendimentos Inter- completado na discussão da 
uma definição para as co!l- nos sobre o documento, o fato madrugada de ontem n�f 
dlções em que pode Integrar mais notãvel foi a tr��slgên- apartamento do deputada, 
as duas mais Importantes ela dos emedeblstas autên- Jarbas Vasconcelos, quandó' 

• ., .. ___ �- -----•-· tl,.nc" nn,. lnlrla·r.:am a re- 2 m.11lnrt2 2mnl.11 tin<: "iu1t11>n •. 'ilcão. f. t. '!8 
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MOVIMENTO - 19/6/78 

Os .. au�ênticos
AdM
�

Ge
fJF11

hH�são do poder 
N

a "J\' C',,nvençãÓ .ixtraordinária populares. A dimensão até certo ponto deputado Francisco Pinto, resume-se 
d,, MDH . .. reaHz'ada recente- restrita·dessa tarefa é que !(erou a 1mpa- num erro composto, numa per�ane�te 
mente em Brasília, os ínteresse!I ciência e alimentou a idéia da tomada oposíçã0 entre tática e estratégia ao m-

1· as ilusi>es dentro do partido oficial da do poder num gt,)pe rápido, dentro das vés do seu relacionamento dialético. No 
11p,,.-i�·ão parecem ter ficado bem defini- prúprias regras do jogo. Melhor seria di- plano imediatamente político contém a 
doi,;. Chagas Freita� e seus asseclas que- zer tomada do governo, através de uma rrenc,:a numa democracia burguesa está-
rem (e rnnseguiram) o governo do Rio de frente amplíssima. para que fosse esta- vel para o nosso _pais . 
. Janeiro e preferem a candidatura de helecido o Estado de Direito. Bem ... aí 
l 'lvsses Guimarães à presidência da Re- sim começaria tudo de novo. Vida nova, 
pública para manter o caráter "civilis- partidos novos. Então ooderíamos orgll-
ta" do MDB, impedindo o aprofunda- nizar o pártido dos trabalhadores sobre 
mento da rachadura no meio militar. t essa legalidade conquistada pela "Fren-
assim. de maneira ast 111a. que eles pro- te Democrática". Mas e a no88a visão es-
curam manter a integridade do bloco de tratégica de fortalecimento das lutas 
poder. para a manutenção deste regime concretas da sociedade civil. dos assala-
ao qual servem fielmente. UlyBSes Gui- riados? Essa. provisoriamente, deixare-
marães, Tales Ramalho, Tancredo Ne- mos de lado. Consequentemente, pode-
ves e demais "moderadoe" da cúpula remos chamá-la - nesse momento - de 
nacional resistem a uma "Frente Demo- visão "romântica". "teoricista". Foi as-
crática" capaz de abrir um espaço real sim. grosso modo. a argumentação dos 
para o movimento de massas, e nesse "autênticos" na convenção emedebista. 
ponto coincidem com 01 liberais arenis- Aliás, o defensor .mais ardor080· do 
tas ou recente!! 1:,-arenia�s. Estão dia- "grande acordo" que resultou na decisão 
P<�tos. i�to>.-'liiT!"• a partiCÍPII! � _uma d_a _últ il_!la conven�ã�. no_ se�tido da p_ar-
"tt'ente fna' que, desta vez, nao vma da t1c1paçao· nas ele1çoes indiretas, foi o 
Argentina ou do. Uruguai, maa das pró- sempre líder do grupo autêntico, ex-
prias elites liberais de amboe oa partidos deputado Francisco Pinto, que na sua 
e dos meios militares, para inatituciona- coluna de Movimento (nº 153) qualifi-
lizar o país sem ofender aa bues da es- cou de "fariseus e ºP,Ortunistas''; os que, 
trutüra aócio-econômica vigente. Aquilo segundo ele, foram 'contrários à partici-
que os cientistas sociais chamam de um pação na Frente e nas eleições indire-
'' novo paflO de elites". Por outro lado, tas". 
os seto_res c_ha_mados "au�nticos" do Cabe corrigir a afirmação de q_ue oa 
M DB sao OS IJ!llCOS que deaeJam, de fa _to, quarenta votos foram "oontrárioe a par-
uma alternativa p�p�lar e democratlca ticipação na frente". Simplesmente, 
ao Es�ado_ auto!'ltáno

? 
e que buscam porque não corresponde à verdade. A, 

uma hgaçao mais efet1v_a com as lutas discussão prévia feita no grupo autênti-
fora do parlamento. E foi com esse dese- co deixou claro que as posições diacor-
jo. mai� uma_r�pida �l.ha�ela na conjun- dantes do documento (depois aprovado 
tura, ahad_a a 1mpac1enc1a gerada pela na convenção) não eram contra a "Fren-
aparente ineficácia do combate parla- te" mas sim quanto à Corma de inserção 

1 "d b . .. l 
, mentar, que e es esco riram a a ter- dos setores progreaaistas ne888 "frente". 

nativa para enfrentar o processo de rede- E que a posição contrária à participaçlo 
mocratização "lenta e grad�al" ofereci- nas eleições mdiretas para governadores 
da pelo governo. Mas qual foi essa desco- e senadores biônicos não era uma quea-
berta? Nada menos do que a tomada do tão de "princípioe", mas de tática poUti-
poder "rápida e segura" através da elei- ca. 
çã� indire�a pari'.' pr�i�ente. Eaaa inge- Na verdade, dentro doa éODtomoe do n�1�a�e. e preciso salientar, �� uma raciocínio acrobático do e&-deputado h!sto�a. ou melhor, está con�1C1<_!nada Francisco Pinto é difícil não Mr "fari-h�st�ncamente pela fal�a �e. hgaçao or- seu" ou "oportunista". Há pouco te-mpo genica do MDB com as mc1pientea lutas ainda, quando defendia numa entrevista pogul�res.. . ,, . ao jornal Versus a aglutinação diferen-s .a�t.enhcos começara!" a se arb- ciada dos setores progressistas da oposi-cular m1c1almente em funçao da cora- • . . • · · 

PS 
gem pessoal para O combate no parfa- çao, v1sa�do a orga�1zaçao de um " ,
nH•nto mntra O regime. A tarefa foi cumpri- ele ta�be�. esbra�eJav� contra os o-
da. A oposição mantinha ieu "espírito portumstas . que nao aceitam a proposta 
lwn;1('( 1··: qlll' produziu cas&ações mas era de u":1 partido leg!ll dos _tr�balhado� 
fermento e inspiração popul..-. Sabemoe rara l onnuz1r o povo bras1le1ro aoª?<=!ª· 
que O heroísmo e necetlSário quando-ele é lism�. E l�mbrando e�sa sua pos1ç�o, 
a única alternativa. Depois de 1974, aur- as co1s�s vao fic1:1ndo mais c\aras, o emg-
. " autênticos" grupo· que ma vai se decifrando sozinho . Quemgiram os neo- . • acredita num partido legal, tipo PS, 

perc_ebeu. a ne<:_�1dad� ?e bUBCar ai�- para construir o socialismo, tem de acre-
1'!1ª 1dent1ficaçao_ 1deologica entre oa m1- ditar num F.atado de Direito estável que
htantes progressistas do MDB e perce- lhe seja correspondente. Lo�o, numa
beu também a importância do "trabalho "Frente" qualquer indiferenciada, para 
de base", ou seja, a organização e educa- atingir esse Estado dé Direito. Nessa 
ção política das c_amadaa populares. En- análise a estrategiapresente, portanto, é 
t retento, como se viu, o trabalho de base a luta pelo Estado de Direito e nada tem 
não é uma panacéia. Além do mais, a a ver com a tarefa posterior: construir 
participação dos parlamentares ileSBe um PS. o partido verdadeiro da classe 
tipo de atividade- política - diflcil, por- operária. Essa análise opõe polarmente 
que cotidiana - não é grandiosa e tam- "ancHmalidade" com "normalidade 
pouco heróica. Especialmente para constitucional". Trata-se de conquistar 
aqueles que estão no CongreSBO Nacio- a "normalidade cónstitucional" para 
nal. cuja tarefa é basicamente de cober- preparar as verdadeiras transformações 
t ura. solidariedade e incentivo ao··traba- socrnis. Tal descontinuidade, interior ao 
!ho dos, outros .�aia próximoe doa meios nwtodo dl· nprcensào histórica do ex-

O regime, br�sileiro não yai n�ufragar 
nos seus propr1os mares, nao vai perder
se nos labirintos Que ele mesmo cons
t niiu. St• holl\W risrn11 na eleiç�o do �ne
ral Figueiredo, as regras serio mudadas. 
Só há uma saída, que obviamente nio é 
ganhar eleições presidenciais indiretas, 
mas ampliar a resistência popular até 
romper a legalidade arbitrária que sufo-

.ca liS camadas oprimidas. 

A decisão da Convenção Nacional 
de permitir a participação do MDB nàa 
eleições indiretas dos E.ttadoa é, indiscu
tivelmente, um retroct1UO. PQli�ico para 
as o�içõea, pois ajuda a «.qreriar . ao 
nível da prática J.>Olítica, nio 4e meros 
princípios - os tecidos de um ai1tema em 
franca decom�ição. Além di880, a con
figuração da 'Frente Demoel'ática'' não 
depende dessa participação, pelo.�enoe 
com_ relaçã<_! ao qu� nela é fundamental: 
a vmculaçao tahca do ge?Jetal Euler 
Bentea e do senador Magalhães Pinto 
com as lutas pela democratização. O ge
neral diSBe até que está dispoiito a subir 
num caminhão e oarticipar de uma pre
g1wào libertária em todo o território na
cional. 

O fato do MDB partici1>4r das eleições 
indiretas deixa um inventário �ativo 
para a luta popular. Chagas Freitas, o 
adesista mais famoso· da Nação, ganha 
o Rio de Janeiro. Ulyuea Guimarães e
seus "moderados" ccmaeguem ensaiar 
uma "Frente" sem diferenciações inter
nas. Logo, sem perspectivàf de que se 
expresse nela sequer o setor maia pro
gressista da oposição emedebista. Tudo 
isso. em troca de quê? Qual o ganho 
real? A mera ilusão de ganhar as eleições 
indiretas para chel(at iaó ioverno ou para 
c-riar : um impasse ,definitivo. ··Desde
quando é assim que caem 88 regimes au
t oritúrios? 

O momento tático, sem dúvida, é fa
vorável a uma ampliação do campo da 
opliH1çao e ao isolamento ainda maior do 
regime. Favorável, por coriaeguinte, à 
obtenção de compromis808 provisórios 
dos grupos conservadores com algumas 
lutas eminentemente populares. _Mas as
adesões de arenistas ou militares liberais
não está condicionada ao recuo das opo
sições �ais progr_e9l!istas. Ao contrário, é 
um fenomeno ob1et1vo1 no boJO do qual é 
ímportante a afirmação diferencíada daa 
posiç�ij. �ão em termos de PSs ou ou
tras questões das cabeças intelectuais, 
mas em função das lutas concretas dos 
trabalhadores, estudantes, intelectuais e 
demais camadas oprimidas da aocieda
de .. 

Na perspectiva estratégica dessas. lu
tas é que seria fundamental neste mo
mento a decisão do MDB (ou pelo menos 
a posição clara dos seus setores mais 
progressistas) de boicotar as eleições in-

• diretas, aliada a uma abertura com rela
ção à. "Frente", mas exigindo comoro

_ _.
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°' " autênticoe" foramacometidoe 
pela "ihaio do ,poder", pensando �r 
achado um atalho para a democrac�. 
Neste caeo, o caminho maia corto nao 
leva a lurar nenhum. � preciao acreditar 
nas potencialidades do povo, eomora 
sem afastar . as aliançaa, para que�-
1amoe enconµar o caminho de uma ·�
mocratizaçio '.�tiva", em .que J"!· 
se este seja ine1ave1mente m� lónP,>. 

missos .· daqueles que estão aderindo -
com as lutas efetivas do povo brasileiro, 
ind1�sive l>t'l o seu efeito propagahdísti
..... J,, 1·11mc, parte deste boicote definir a 
//11/irn11did11t11ra do general E�ler Ben-
1 t·s. para ([lll' ele saia mesmo 1<>bre um 
n,minhú,i a pregar a liberdade, ouvindo 
11s n·damos populares e assumindo com
pr11rnissc,s l'Olltretos. E anticandidatura,
ao 1·0111 rúrio do que alguns podem pen
sar. nà,i é apenai, uma palavra. €o des• 
dobramento práhco de uma vi1io estra-
1 l•gi!'a. uma forma determinada de in
sn�·lio no momento tático. basicamente 
1·<1mprometida l'om as lutas exteriores ao 
par-lanwnto. 

A ale1açãó. :de qi,e o MOB como U!D 
todo não �,hiicrewria ellllll PQliçio; Pdo
fato de ser· iaterumente uma ealada 
ideológica, não retira a correção da . pro
�ta. 01 grupos maia avançado& do 
MDB, marcando um posicionamento in
dependente,' eeriatn uma referência às 

lutas que e�p.ocorrertdo .fora do parti
do. P�ibqiµJldo, aàei�,' maior �
sentat1vidaae �u 9�õea populà1is
no context9·d,a aliançai que ora 1e aríi
ct1,lam. E � �ta• qu_e '.e,tio ocorrendo 
nas fábm:u; nóe'baim,ê, n9'-unMraida
cies e m•ruuaão-eatiategicam-. bem 
mai:. importantes,: . .pelo m.ea88 aob o ân
�ulo daqueles que reivindicam profun-! 
das trnn11frinnaçóell" políücu·:e .a<>ciata, e/ 
niur llJ)t'nas um nov•) pacto das classes· 
domin<!,lltei.. 
, 1 .J,,r,111/i.,tn. ex-presidente do Setor 
.1,,, ,··nr dr, M JJH .i:aúcho, lider.da banca
ti// r/,i Mim n<i Câmara de Santa Maria 

/{,',,'' 

O LANÇAMENTO DA FRENTE DE REDEMOCRATIZAÇÃO EM SÃO PAULO 

MOVIMENTO".;; anns Uma noite de euforia 
A Frente Nacional de Redemocratiza

ção foi oficialmente lan�da na noite da 
última !lf'�ta-foir1&

i 
naAaaembléia Legia

i1&uva de São Pau o, com a perticipeçio 
de inúmeroe aenadoree, derrutadoa, ve
readores, prefeitos e um púl>lico 1upenor 
a 2.000 peseou. AA bMes do MDB com
tituiam a maioria doa preeentea, portan
do faixaa de apoio • frente, e grii.rtdo 
com grande entuVumo oa slopna do 
P'?l18Dlª partidário: Aniatia, Consti
tumté'! · .. 
· Com� a meu aenadorea e de
putados de diíerept.ee -.tadoe, tanto da

· Aréna co.mo do MDB: CU.. Guima
rães, Teo�io Vi,lela; t,fUCól Freire,
Tanc� Nevet� Frdeo M�toro, Ge
túlio Diaa, Leite Cba,oielt, Paulo Broeaard
e o :ex-mínimo Seveio· Gomes. Sob
apfautoe. in�DIOI, foram eonvidadoe
para também integrar a Jlleaa o aeriador
arenista MagalbiN 'finto e o general 
Euler Bentes Monteiro. ·· 

O presidente da M•.deputado Na
tal Gale, àp{,e ter lançado oficialmente 
.a -'1Frenteº, chamou o primeiro or.ador, 
:uin repr�tante dei tl'ãbàlhado ... , o 
·presidente do. Sindicato doa Metal"!.Ji
c-os de Sant.o-A.ndré. Beliedito Marcilio, 
�andi�to a deputado �ral .,.l!3_MJ?B 
as ele1ç{,et de 78� 8eAedito Mardlio.d11-
se que não eatàva aderindo formalmente 
ao movimento, ma �ue oa trabalbado
ffS apoiam a, "Frente ' e tamb6m todoa
aq1,1eles que lutam. pelc,t Íntaealel reais 
de todo pcwo brasileitQ delde que 881U· 
mam claramente • legitim .. bandeira 
pqpularea: a.-conq� de ullUI· �iatia 
a rnpla, · geral . e irreltliSa, a convocação 
de 11ma - Allemb1'ia '.NaciolLal Comtj� 
tuinte democnticà • �; • �no 
direito de greYe, o filJl do an:ocbo -.la· 
, .. i!. a criação de uma Çentnlúnica doe 

Trabalhadores. Neua mestria pen�ti
va falou um representante éia Uniao Es
tadual doa Estudantes de Sio Paulo 
(l;JE:E), ;. q� i�pedído de se manif'8-
tar pela mesa afirmou ver na 
"Frénte" um fato po,itivo, mas que oe 
eatudanteà nio • apoiam por exigirem 
dela uma definiçio criatalina de objeti
voa em favor dos trabalhadores� epnmi
doe. Di88e ainda que deveria eetar •li na
quele molJlentó era à Uniio Nacional 
doa Eatudantés, que foi de&trufda pelo 
golpe militar de 64. A,:, final de sua inter
ven_S_io, o público gritava em coro: UNE, 
UNE! 

.Ao. todo foram maia de dez qradoree a 
se manifeatarem a favor dá "F're'ate'' · a 
maioria do MDB: Paulo B�. &b� 
1011 Marinho, Ulyllft Guimariea, Fran
co Montoro, Fernando Henrique Cardo-
10; da Arena falaram Teotonio Vilela, 
Magalhiéa Pinto: e ainda Severo Gomes 
e o general Euler Bentea Monteiro. O 
anúncio de �e o JO_Vemo havia proibido 
o Rádio e·a Televiaio de tranamitirem o
acontecimento provocou' elitrondoaa vaia 
por parte do público. Uly88el Guima
rãea, ·antes meemo de ler o seu diacuno, 
fez um contundente improviao: "a Fren
te desnorteou o governo. A censura sig
nifica a fraqueza deaee JOVemo

b 
que

teme • denuncias du pnaõea ai itrá
riaa, du torturas, doe aasaMinatoe de 
preeoa poHticoe, das call88çõea , por 'isao, 
proíbe. Eatá fraco o �mo e forte a 
Frente". Por lllJ8 vez, Paulo Biaaud. ae 
referiu é determinação oficial de que a 
"Frepte" é ilegal: "como podem falar em 
legalidade aq_ueles que editaram o 'paco
te de abril'? Como podem falar em �a
lidade aqueles que eieroem o p:>der sem 
o voto popular- Aqueles que depois de
tanto& anoe de poder arbitrário reduzi-

ram o Bruil a acombroa, como podem 
falar em legalidade?" 

Finalmente, foi anunciado o orador 
maia esperado por todoe: o 1eneral Eu, 
�� ' . 

Durante seu diacuno o pneral Euler, 
abordou os �nt<>e elaboradoe pela con
venção' do MDB, de forma ambi1Ua e in
definida. Falou da dívida ea*-ma, da 
anistia, da liberdade 11indical, da necea
sidade de uma maior libe,dade para a 
organização p�rtidária, . da inatauraçio 
de uma democracia répreaentativa. E, 
novamente. •dvertiu contra o 5"!rigo da 
radicaliza�io �lttica� · .':'Eu entrei n_a 
Frente - diue ºEuler - � t'°º'' ·a mi
nha contribuição e a mmhà propoeta, e a 
minha propoata é de evità.t o ptrigo de 
confrontos pela radicalização. g a paz 
entre 01 brasileiroe". 

Ao final da manifes�çâo, o encontro e 
um diáloJO inesperado �ntre o _ex
deputado (caaado) � Maciel, que 
acaba de checar ao Brasil, e o general 
Euler. "Admiro su, atitude, di81e. Liaâ
neu a Euler, não porql.le o senhor é um 
generát dé qúât.lo éatrefaa, màs pior i:'aü-
88 de seu comproi:niMo prévio com o Ea
tado de Direito e, principalmen�. com a 
mobilizaçio popular. forque a 1Qobiliza
ção popular é 9ue vai dar o con�údo qúe 
falta à Frente-' . Eµler apertou a m� de 
Lisâ."leaa e disee qQe eatava muito aeriai
bilizado com aquelas �avraa. · · 

A impreaüo que se tinha pelo tom.doa 
diacunoa, a euforia do púbJico. u análi
ses feitas sobre o dtlllJlOl'()nAinento do !'f
gime, incl�!e a propolta. de uni &(>yer
no de trana1çao que convoqUe ume 'Cona
tituinte, era a. de que, a opl'Nlio que ee 
abateu sobre a n•çio dur,µl� estes 14 
anos, está com eéua diaa ·conta,s:101. 
(Paule Mariz) 

-(,_'o/una do ()ostello� 
A desn1on\agen1 

JORNAl DO BWJL 
6/7/78 

MDB ou �omo coroamento d.o movimento de 
oposição e deVer6. estar sexta-feira em Ma
naU4 e em seguida no Recife, a •menos que o 
GoalQ'nO a.ja 1UU próximas horas. 

da Frente 
Brasília - Depois de ter sido diagnosti

cada pew Governo, inchtlive pelo Presiden
te da Rtpú�-;qu_a se manif,estou a 1espei
to por seu .P(Vta�ooz \fijici(iJ..; a suposta ilega
lidade d.a tll!!flle··N• a! de-Rdtmocrati
zação, parece· ter havi hes'itação em retirar 
de, dktgnóstico tt con!equência inelutável. A
1'rent� C01ttinua a existir como apêndice do 

Ju.rlmeamente, o diagnóstico é pelo me
nos discutível. Politiea.mente, ou ele é con
fis!áo de insegurança. do Got,erno QU traduz
a exiStência de informações que não trans
piraram. Essas- informações podem ser de 
duas ordens: 1) levantamento da reperr;ussão 
da mobilização popular que vem sendo rea
lizada e seu potencial de pressão sobre o Go
verno para ampliar as rejormas; 2) conhe
cimento de situações de fato, e.orno por
exempw o acobertamento de uma articula-

__. 
... 
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ção militar não dimen.stonaàa pelos obser
vadores leigos. 

De qualquer forma, a menos que esteja 
agindo preventiva.mente em função das hi
póteses acima leoonta.da.s, o Governo comet.e 
um excesso e um erro ao jogar para a ilega
lidade a Frente Nacional de Redemocratiza
ção, a qual vai enfrentando internamente 
tais dificuldades que dificilmente sobrevive
rá à futura Convenção do MDB. O dissídio 
aberto entre o Senador Magalhães Pinto e o 
�11.eral Eiiler Bentes wrnou-se irremediável. 
O Senador esteve anteontem em Brasília a 
chamado e o N?sultado das informações que 
recebeu deverá transparecer nas declarações 
que esti1,er fazendo à imprensa no Rio a par
ttr de ontem. O Senador insiste em manter a 
,ua candidatura e se recusa a exercer pres
são sobre o MDB para apreuar sua decisão 
a.legando não ,,ertencer aos quadro& desae 
Partido. O Gemral &ntes _apreua o MDB 
e o conclama a decidir o mais rapidamente 
posstvel sobre matéria sucessória. 

O MDB está dividido. A cúpula partidá
ria está mais próxima do Sr Magalhães Pin
to do que do General, sustentado pelos au

tênticos e por uma faixa de opinião mobili
zável nessa área e ativista por índaJe. Se a de
cisão depender do Sr Ulisses Guimarães, de
saparecido no interior dp São Paulo, e dos 
seus compa7iheiros de Executiva, a Conven
ção somente se realizará no final de agasto 
e assim mesmo se f ON?m vencidos na tese de 
que não, uvem ter candidato presidencial. As 
pre1sões pró-Euler tendem a crescer, sobre
tudo ,e definida a existência de base militar 
para a Frente. 

As pre,sões da bancada parlamentar au
têntica 1'tspondem os dirigentes do Partido 

Dissidente muda seu rumo 
Antonio Celso de Souza e. Silt,a 
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que é preciso acompanhar primeiro o anda
mento da emenda \dO Sr Franco Mfmtora. Se 
o MDB ncío tiver condições •-riunir uma
maioria em torno da proposta. de eleições di
retas seria indicação clara de que não con
vém bater às portas do Colégio Eleitoral com
um candidato previamente derrotado. O Sr
Magalhães Pinto sustenta a mesma tese e en
quanto isso mantém sua candidatura, ante
rior à Frente, e à qual já atribui pelo menos
um êxito: a mobilização nacional da qual re
sultou uma maior amplitude das concessões
do Governo concretizadas no Projeto Petrô
nio Portella. O Senador se manterá candidato
até que o MDB decida se terá candidato e se
o convida a ser o candidato. Somente depois
disso é que examinará seu futuro politico
dentro de uma conjuntura que entre outras
coisas abre o caminho para criação de novos
Partidos. Ele continuará indo aos comícios da
Frente e, em Minas Gerais, designou como
local da concentração a cidade de São João
Dez Rey, terra natal da Sr Tancredo Neves.

Se o Governo não ttver razões poderosa! 
para antecipar-se nas medidas contra a 
Frente, o mais provável é que a Frente se 
dis,olva antes de 1.0 de setembro. Isso estd 
implícito nas divergências suscitadas no seu 
tnterior pela existência de dots candidatos e 
de uma só leganda, a qual não pertence a 
qualquer dos dois, malgrado o entusiasmo 
do& partidárias do General Bentes. Na hora 
em que isso estiver registrado, certo tipo de 
resistência d candidatura do General Figuet
redo estará superado e a luta política busca
rá outro terreno no qtUll poisa prosseguir. A 
não ser que o General Euler, empurrado de 
baixo para cima e dos flancos para frente, 
conquiste a condição de candidato. 

JORNAL DO BRASIL 

A caminhada. eolltár!a. do Sena
dor Magalh�, Pinto mudarei b ru
mo. Ontem pela manhã, ele voou pa
ra BrasiUa com pas,agem 'Ü voita 
marcada para alguma, horcu dsJ)Ofl, 
,em que ,e ,oubease, no entanto, a 
raz/lo de tão curta permanlnda na 
Ca.i,ital. Logo que cheoou, ta qua
t4o de ma.nhr o mtstbio. Admmu ter 
via1ado para. COO'Verau um rsveZar, 
contudo, com queni. No ,aio, a ,ua es
pera, j1caram bfB 1'foe-Zfdere, do 
MDB no Senado - ltamtW Franco , 

auvan Bocha. - na u,ectattva de 
a;randes z;iovidadee.

rto do que prognosticava uu "pessi
mf.sta" btorrttmo. Neue dia, o Sena
dor Magalh4ea Pinto desvinculou aua 
candidatura da Frente pela Redemo
crati2aç4o, afirmou correr ''em faixa 
própria" e lembrou que, antes de nas
cida a Frente, já havia sua pregação 
pela redemocratfaação, há pelo me
nos "um ano e pouco". 

Os Senadores Gilvan Rocha e Ita
mar Franco têm como certo o desejo 
do Governo em negociar com o ex
Governador de Minas. Seu retorno ao 
seio arenista stgnificaria não só um 
golpe senão definitivo, significativo 
para a incômoda Frente pela Rede
mocratização, o fim da célebre dissi
dência e, ainda, a reconquista dos 
muitos votos em Minas Gerais que a 
liderança Magalhães Pinto representa. 
Resta saber, contudo, em que condi
ções e quando, o Governo pretende 
abrir essa negociação. 

A ande4adf doe aenadore, , ,z
pZicável. No úlfüne domingo, aem ,,.o.
curar dilfarçcir ,ua •rrttaçclo, o Sr 
Maga.lhtlu Pinto, acwertindo ao grtt• 
po que ele quaUfio4 a. "obci oba.", afir
móu: "Ne&N lffl111l"CI n4o ms levam", 
referindo-se 4 "radicCIUlag4o" que a 
ucolha imediata de um nome para. 
d.t,putar no Co"Ugiô •zettoral repre
untaria. 

Jd no d.ta aegtfflltt, 4 euforia do 
ez-�nu O Senado era obaerva
d4 por todo, tu com ele convivem 
e cité ele mamo a admltia ao diur 
que ,e aentia aata.mente ao contrá-

Embora restem ao Senador mi
neiro alguns dias para .tua tnscrtçdo 
como candidato da Arena ao Senado 
1i.a., eleiçõe, de 15 de novemoro, essa 
hipótese nem lhe pa&.ta pela cabeça. 
Está descartada, também, para o lí-
4er dissidente, a poutbtltàaàe, &alvo 
tnesperadcu transformações, de con
frontar, no Colégto Eleitoral, a can
didatura oftctal do General João Bap
ttata de Figueiredo. 

Certamente que o Sr Magalhães 
Pinto 11ão abrirá mão de sua reelei
ção para o Senado a troco de nada. 
O vice-líder Itamar Franco, um dos 
oposictontstas mais avesso, ao apoio 
do Partido à Frente, acredita que ,e 
há alguém capaz de mudar em algu
ma coisa o curso lento e gradual da 
abertura promovida pelo Governo, u
sa pessoa é seu conterraneo, Maga
lhãea Pinto. 

li 

Ainda que com a fidelidade parti
ddria com dias contados, assim como 
a formação de novos Partidos, uma 
vitória esmagadorcl da Oposição em 
Minas representaria um aumento 
considerável das chances para uma 
maioria do MDB no Congresso o que 
seria uma explosão, segundo o Gene
ral João Bapttsta de Figueiredo. 

Essas seriam, na opinião dos dois 
vice-lideres do MDB 110 Senado os 
trunfos do Sr Magalhães Pinto. Sua 
caminhada solitária estaria se diri
gindo, no momento. para tentar ne
gociar seu cactfe o mais caro possível, 
fixar sua posição na luta pela rede
mocratização e fundar mais tarde, 
talvez, um Partido que seria ·o ressur
gimento de uma União Democrática 
Nacional. 5 / 7 / 78

• 

• 
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Euler e a Frente - É evidente (fazendo terrompeu o que ele achava mocratização não é Uegal. Ela não .
. Brasílta _ o Ge,,r,ral Eu- um gesto largo, indica�o CIO PJ.'9Jeto.. existe Jurtdicamente, é abatrata e 
ler Bentes Monte,ro. a O os que o r?deavam). ll: evi- . - Eu -acho que o proje·to uma coisa abstrata não pode aer 
desembarcar O n t em em dent.ie que e. .é a base mais sólida e cor·� ilegal", destacou, ontein, o General
BrasiUa, atlrmou· que não A saida, quando cumpri- responde na sua quase tota.- Euler Bentes Monteiro, expllcando
acredita que sua t!'f!'ntual menta.va o Sena.dor Teotõ- tidade ao que pensamoa. que o movimento se vai expressar 
cand-idatura à PreJid;nc!a nllO Vile1a, o Genieral Euler atn1.vés de um Partido legal e cria-
da República seja caoaz de �ente d 1 s se,. brincando: - O Sr então, concorda do pela Revolução, que é o MDB.
d!vldtr O Exércl·to. ··o desejo "Voce viu? Eu falei com os ao menos em 80% com o Ele argumenta, defendendo-se das
do& mllltares, hoje, é O de Jornalistas até agora e não .Projeto Brasil... acusações de que a Frente foi cria
ae desenpjarem por com- t.oque1. no Pr o  j e to (Bra• - Não. Eu concordo em da para desestab1llzar o regime,
pleto do problema politico" SilJ ... " Um jomaUsta lhe in- 100%. 21 / 6/ 78 com o seguinte raciocínio: -r-2e es
- dl.&5e. 1---------------------- colhemos um conduto politlc,P leial 

Euler: A FRENTE -.f UMA ABSTRA,,10 é porque somos os primeiro&':� de-' 
-. O Sr acredita· que • " seJar e a respeitar as regra, legaft F�nte já .é uma realidade? JORNAL DO IRASIL "A Frente Nacional pela Recle- �igentea". 27 /6/78 

Projeto Brasil 
c·a menina dos olhos de Euler Bente·s) 

itiada no espaço estreito 
eutre a necessidade de obter 
para si maior liberdade e o 
receio de que por essa porta 
aberta entrem parceiroe in
desejáveis, a burguesia se vê 
obrigada a propor reformas 
do poder nos marcos de sem

t)re: com ordeJD e segurança. f,. façanha 
,:ealizada em outra época - mais co
:uhecida �orno "redemocratização de 
1946" deve ser novamente conseguida, 
i�to é, passar do árbitrio ao Estado de 
Direito, sem comoção social. Os limites 
dessa reforma, o que pode e o que não 
pode barganhar a burguesia é o que 
�ntém o Projeto Bra•il. 
.. A crise econômica agudizou a per
manente crise política do regime pós
�: à oposição veio somar-se um estra
\lho parceird, certas frações da burgué-
111a, cada urna por seu lado querendo 
!fSSegurai' que não seja ela que vá su
portar os ônus da diminui�ão da taxa 
de lucro. i;: que, nas condiçoes peculia
Yés do capitalismo brasile�ro1 o controle
�ireto ou indiret.o do Estaao toma-se 
decisivo para a ampliaÇ'io ou preserva
ção da taxa de lucro, na medida em 
Jiue este conserva 08 instrumentos fun
d'11mentais para a acumulação de caoi
l'al expressos por exemplo na política 
d'e crédito e financiamento, sut>IIÍ<1108, 
cói1cessões, etc. Assegurar a participa
�º direta em decisõe$ deua natureza 
iLuma conjuntura de criae, toma-se en-
4ão crucial. Portanto, é hora de propor 
p. abertura.
•. Dentro d'8se espírito vem o Projeto
Pra•ll de Vilela, em coautoria com o
t!·x�vice governador da Guanabara,
ftaphael de Almeida Magalhães. Sur
�reendemente, o Projeto parece ir
nmito além das mais ousadas propos
�� refonnistas existentes para o S.-a
Ril, lembrando em certoe upectos os
,tiodel08 social :-- demacratu aplicad08
fia Europa.
7 Neue sentido, traz àfirmfçõell como
�tas: "O Projeto Brasil defende como
�bjetiv08 nacionais prioritárioe a elimi
�ação da miséria e a redução das deei
fualdades". Ou eutão: "Para ,que as
ilesigualdades -não ,e agravem, quer
que os assalariadol·voltem a ter poder
real de uegociaç4<>, que lhee tem sido
4ellado como ��o êxito da 
ROTítica econômica . ''Pl-oJ,õe que oa 
l'.abelhado� M u.rl8f�m em açio-
111stas das emp� q� trabalham, 
pela apropriação eni ee'u beneficio de 

parte dos lucros que ajudaram a for
Ynar". E tudo isto num clima de liber
ilàde e participação política pois suge
ft um novo vínculo entre governantes e 
govemados onde os órgãos da. comuni
dade que vijo desde 08 sindicatos até a 
11ssociação de moradores constituiriam 
'.'.o principal iustr,umento para enfren
l;lr a tirania do estado e garantir a li
b�rdade do homem".·-.. .. 
";'Claro estâ que se o projete contiveaee 
propostas que viabilizassem tais obje
t:lvos, poderia representar uma forma 
eletiva de cooptação de largat parcelas 
da população brasileira. Mas nao é este 
o caso, seja em algumas de suas defini
qões específicas, seja na própria indefi
uição ou omisaão de alguns ponto& que
bveriàm ser considerados importan
les, o projeto traz inapelavelmente a
marca liberal, o que implica no aj:>ro-,
fundamento de questões óbvias, inú
teis ou irrelevantes, e tér�veraações
"'bre questões fundamentais.
1
'. A dubiedade aparece, por exemplo, 

i�a questão da organização dos part1d08 
�itic08, um ponto central na discua
liao dos parâmetros de qualquer "no
lhl" sociedade que se queira mataurar 

. UQ país. Por um lado, o projet.o qefine 
como questão de principio que a socie
dade deve ter ampla liberdade na cons
tituição de partidos políticos, os quais 
organizariam livremente a luta pelo 
poâer. De outro, observa algumas res
trições suficientemente ambíguas para 
repretieutar na prática restrições efeti
vamente agudas. A primeira delas é o 
dever de respeitar a forma de governo -
com o que se preserva todas as especifi
cidades da ordem vigente. A segunda é 
a exigência de que qualquer partido 
seja a priori um partido forte. Mais que 
i880, a constatação de que eles expri
mem a vontade de parcelas ponderá
veis da opinião nacional é feita "em se
gu.ida aos pleito&", o que abre espaço 
para dúvidas. Nem todos os partidoa 
podem nascer f�. sobretudo aqueles 
que venham a representar a vontade 
das parcelaa econômica e politicamen
te oprimidas. Na realidade, estes se fa
zem fortes 110 processo de participação 
políti'ca. Além disso, se é no pós-pleito 
que se apura a legitimidade de uma 
agremiação política, o que isso pod&-vir 
a significar: a cassação dos mandato. 
de seµs poucoe representativamente 
eleitos? o fechamento ·dos peq�n08 
partidos? 

Estas indefini� s9bre legislação 
partidária são substitu1das por pródi
gas definições e desenvolvimento em 
detalhes quando o projeto trata das re
lações entre a burguesia, os empresá
rios, e o estado. Por exemplo, procura 
definir mecanism08 que asaegurem 
maior participação dos empresários 
junto aos organismos oficiais de plane
jamento e financiamento. Neste cam
po, o projeto busca suprimir, etica
mente. as impurezas dos mecanismos 
de decisão dos favores estatais, ao 
deslocá-los das eutranhas do a•1torita
ri�mo para a arena prt'diieta (mas nem 
sempre) da burguesia: o i:,11.-(amento. 

Quanto à questão sindical, a timidez 
do projeto é patente. quando não con
traditória com as declarações de inten
ção do preâmbulo. O radical posiciona
mento contra a tutela do estado sobre 
os sindicatos cessa ao admitir, em caso 
de impasM! nas negeciações entre pa
trões e trabalhadorei., "a mediação do 
estado em instância adequada. Mas 
nii<?, como supressor do poder das par
te11 . 

Na verdade. e�ta é uma questão cru
cial - o desatrelamento estado-sindica
to é um ponto básico de qualquer pro
grama de oposição sindical ou sindica
to� combativos hoje no Brasil, repre
sentaudo uma reivindicação funda
mental d0t1 trabalhadores. Nessa medi
da, O!I li-mites do liberalismo - no que 
tange à concretização dos interesses 
dos trabalhadores - são bastante ee
treitos. Seu ponto de ruptura começa 
por diferenças de ênfase e enfoque nas 
formulações dos pontos centrais para o 
estàbelecimeuto da democracia e de
semboca, como não poderia deixar de 
ser, numa profunda divergência no que 
se refere à manutenção ou não do capi
talismo. 

Além do mais, tão vasto projeto não 
abriga sequer uma referência a 'BBJ>t'C
tOll como a Refonna Agrária, FGTS, 
Direito de Greve, e não aponta a forma 
de como se viabilizaria a intenção de 
distribuição de renda, 1108 marc08 do 
capitali11mo brllllileiro, cuja evolução 
histórica não oferece, até agora, ele
mentos para se vislumbrar esta pers
pectiva. Logo se vê, pois, que aquela 
auréola reformista nada mais faz que 
encobrir o sentido principal do projeto: 
recriar 08 canais de participação politi
ca para a própria burguesia, situada 
entre o povo e o regime aut.oritário. 
(Mouricio Borgea e Sandra Starlbtg) 
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JORNAL DO Bethlem Ap6ia FigueiredoBRASIL 

·Bra.sília - O Ministro do Exército, General.F'er
nantlo Belfort Bethlem, declarou-se ontem "de .fcor
do com a indicação do General João Baptista de Fi
gueiredo para futuro Presidente da República", em 
nota oficial distribuida por seu' gabinete. A nota 
constitui uma resposta a artigo que afirmava ter 
a candidatura Euler Bentes as simpatias do Mi
nistro. · · 20/ 5/78 

0 ESTADO DE S. PAULO 
TOUIMfHO. 

Embora inalstentel rumort1 
lndlguem que o 1eneral-de
ex6rcito Aynon Pereua Tourt
llho jâ foi convidado para eer o 
canclidai<> do MDB l Presldên
Ciá d• República, o chefe do De
partamento de Enaenharia e Co
municaç6ets do Ex6rcio afirmou 
ontem que não foi consultado a 
re$elto:"Nlo rut.coCftado. Nlo 
�convidado.•• de poU-
Ucaº.· . ,. 
· . Adinjtiu, �QVlt tem OU• 

vido "muitos boüol"'jobre um
,,aundo candidato e, quando.
lhe informaram que opneral de
reaerva Euier Sentei, Monteiro
t.eria aceitado eonc•r pelo
MDB; Tourinbo �C)U: "NIO
•m,tmportlnc� alfuma. t
um oficial da reserva, portanto
nlQ.atin&e a_iJlSUtuiclo'.'. 16-S
Coesão Ameaçada 

,a-s 

BRASILIA (Sucursal) -
"Coesão ameaçada por des
�ontentamentos mais flcti
.c.los � reajsfi.�trtaas mtea-

clonais, frustrações ditadas 
por ambição. polltlca, tudo 
e stimulado externamente 
pelos que desejam de novo 
conduzir o Exército e o Brasil 
a um passado de sofrimento, 
privações e lndlsclpllna des
conhecidos dos mais moços". 

"Coesão ameaçada pelos 
que fingem ignorar a il'ande 
obra social da Revolução, 
pelos pregoeiros do derrotis
mo, da desconfiança, cassan
dras sempre desme.nttdas 
pelo progresso real do pais 
apesar das naturais con
tradições do 
processo de desenvolvimen
to", disse o general Antônio 
Carlos de Andrada Serpa. 

Assim que suas palavras 
começaram· a circular pelos 
meios militares, receberam 
em diversos setores a Inter
pretação de uma advertência 
clara e direta àqueles que es
tariam trabalhando em ar
ticulações, quer para deses
tablllzar o sistema, quer para 
gerar crises dentro das For
ças Armadas. Mais que Isso, 
suas palavras foram rece
bidas como um Indicio de que 
o Governo tem pleno co
npeclmento das articulações. 
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PÂRA nFMÍLl�ARES, ABERTURA 
TAMBÉM É REVOLUCIONÁRIA 

Da ,ucurul de 
IRASILIA 

"A Revoluçlo como açlo 
estA no ftm. Permanecert a sua 
fll010fla. Asalm foram todU U 
rnoluções, como a francesa: 
acabaram como açlo, mas se 
perpetUaram como t lloaofla po
Uttca. Porém a mudança de uma 
fue para a outra 6 naturalmente 
tumultuada." Deaa forma cir
cul01 mllitarea llpdOI ao Palt
cio do Planalto interpretam 011 
problemu sUl'lidOI ao ftnal do 
manda_to do general Ernesto 
Oetael, para elea "uma conae
quencla natural da abertura po
lfttca e da redemocrattaçlo do 
Pafa". 

Sesundo -. mllltarea, o 
aparecimento de fOOOI deecon
tentea - contnriol l abertura 
ou favortveis,ê sua vi1�ncia 
imediata - eram fatoe previsf
vela, e hi multo tempo espera
doe pelo 10vemo, que OI conal
dera reevito. e sem malorrepre
aentatiTidade, principalmente 
entre OI mllltares. 

Partindodeue prtnc(pto -de 
que "a Revoluçlo acabou como 
ação"-, dep()1a de eonclutrpela 
falta de ,epre,entattvidade du 
f91'ÇU dllcontentea, tal que o 
pretldente Oelael projfto,u u re
tormu poUttcu e a sua suces
ilo. "AI duas propostas estão 

interlipdu e o pneral n,uel
redo estA compromeUdo até a 
cabeça com o presidente Gelael 
e com o seu projeto de redemo
cratização do Pa1Í"allrmam es
su fontes. 

A abertura, sempre ae -
1undo mllltares pduadol de 
arurua, ocorrert buicamente, 
com o t1m da leplaçio excep
cional, e com um "rlgol'OIO éom
bate 1l conupçlo", um objetivo 
comum do ex-prealdente cute
lo Branco e do pneral Oelael. 
"Ele se sentiria um homem frus
trado se nlo ttzeue liso.O presi
dente Oelael cusou mandat.os, 
mu só Deus sabe o quanto ele se 
violentou por liso" - dizem. 

P ara easaa fontes, não 
exlate divido nas Forçu Arma· 
das. Existem, sim, "tntereuea 
contrariados". Não se poderia 
afirmar, por exemplo,"que u 
Forças Armadu não estavam 
cientes de que o general Figuei
redo era o eacolhldo do presi
dente Gelael. No almoço que ofe. 
receram ao presidente no ftnal 
do ano puaado, no Clube Naval, 
Oetlel comwucou a auaete0lba 
apupo de pnerais do Alto Co
mando, ent.re os quais se encon
trava o pneral Artel Pacca da 
Fonaeca e eles pediram Que fOl-
se antecipado o an\lncio formal .,, 
da indicação de Figueiredo". 

O que são as ''reformas'' 
.�\l:V,MENT0-31111"

Habeas Corpus Muda�ças - Continua a P!"'ª aceHória de �. a 1ran,4!e mai�ria do, banidos tem contra 
Histórico - Surgiu na Inglaterra. No Bra1il, 

iá etitava previsto desde a Con,tituição de 
l824. 

Atual Legislação - Foi abolido para o, delito• 
le fundo político (Arti10 10 do Al-5). 

• Ali Reformas - O Habea1 Corpuf deverá
,oltar em toda a 1ua plenitude, 1e111 restrição 
LN crimes previ1tó1 pela Lei de Sepnnça 
liacioaal. 

Mudançu - O Habea• Corpue r.eaparece em 
,ua f•ma oripnária., 

Garantias da Magistratura 
Hiatórico - Surpram com a Revoluçio Fran

eu. Sio trie: vitaliciedade, irremovibilldade 
· irredutibilidade. No BrHil, apareceu ji -
:an.tltulçlo de 182'. 

Atual Legislação - Pelo AI-5, foram abolidu 
oda• a, ••rantia1 da ma1i1trtratura. 

A. Reformu - AtJ 1arantiae ela -.cl•tratu
a dnedo retóraar em. 111& totalldaie. 
Mudança.e - AtJ �arantia• da' maciatratura 

·eaparecem IOb a meema forma- que eala•
,aa ao tempo em que foram abelldu. 

Direitoa Politico1 
Hi1t6rico - Dnde a noua PrilDeh'a �t.l&al�
;to, foram replacloe oa direitoa de ..- votado. 
ide votar e de exercer mandato popwar .. Na '
i,oca da escravidão, era proibido aoe eacravoe 
, exwcíc o dOI direitoa políticoa.,. 

Atual Legislação - Pelo Al-1, o p....W. .. da 
ileplÍblica pode eUlpender OI dinttel polidooe 
le qualquer cicladAo. A lei de NIUUDÇa aa
:ional também prevf pena aceu6ria ú ..... 
i,en1io doe direito,. 

• Aa Reformas - Cai o poder do preeidente de
1u,mcler oe direitos palftico1. · 

,u1pen1Mo doa direltoa polit1c01 pela L.S.N., 11 condenaçON na Ju•tiça militar. CHO retor-
ma1 o pre1idente nio mai, poderá 1U1pender nem, 1«io imediatamente presot para que 
direito, poHticoa. cumpram 1ua1 penai. 

Mandatos Parlamentares 
Histórico - Em lodo• oe pai1e1 civilizado, (e

no Bra1il, até 1"8), a cauação de mandatos 
parlamentares pelo executivo IÓ é permitida 
com a concorcllncia do parlamento. 

Atual Legi1laçio - Pelo Al-1, o pre1idente da 
. República, apól ouvir o Contielho de Se1uran
ça Nacional, pode ea11ar mandato, parlameQ
tare1, 11em o privio couentlmetlto do Coqree-
90. 

• As Reformas - Desaparece o poder de ca1-
uçio de manclatoa )'elo executivo. 

Mudanças - O poder de ca1Uçio de manda
toe palíticoe pana 'para o Supremo Tribunal 
Federal. Entretanto,. baeta que a denúncia 
oferecida pelo procurador feral da República 
Hja aceita pelo 8TF para 41ue de imediato, •Ja 
1uepemo o ma•i. parlameiatar até o julca
meato ftnal. 

. Banimento 
Histórico - Nlo. exletem uttecedent• bietó

riCN de tal inatituto em nos•• 1-,illaçio. 
Atual Lellislação- Pelo Al-13, depois Incorpo

rado pelo AI-U •• C-etitui�o, todos aqnele1 
que forain ou vierem a Hr banidos elo pai• nio 
poderio re,resear e nio terio reconbecldot 
NUS direito, de cldadio brasileiro (pa1upor
te, re,i1tro de ftlb°' etc). 

• As Reformas - Todo• oe banidOI poderio re•
tomar ao pai, e terio reconhecidoe

1 
no exte

rior ;teu, direito• de cidadio bra1ileiro. Po-

Direito de greve 
Histórico - Surgiu na revolução inclu1trial, 

porém re1trlto tomenté ao, calOI de "extrema 
crueldade" e falta de pacamento1. Nó Bra1il, 
IÚ veio a 1er re1ulameiataclo pela CLT (19 de 
maio de l 934b9. 

Atual Legislação · Pela Lei 4.330/64, não 
pode 1er exercido por motivoe politicoe ou 101i·dariedade. O ritual burocrático requer um 
prazo de á.pros.imadamente 90 dia• ,ara que 
uma greve po91a 1er decretada. O 4111lpre,ador 
pode recorrer ao Tribunal Refional do Traba
lho da ,lecieio que decretou a 1reve, Nado jul
fada. a decido, que poderá Hr revoeada a 
qualquer momento. 

• AJJ Reformas . Nada falam 10bre o direito
de 1reve. 

Mudanç�s - Nenhuma. 

Incomunicabilidade 
Histórico · N� lei penal bn1ileira, belll como 

Da le,i1laçio pe-1 dOI pafff8 mal.e dvftiza. 
dot, a incomunicabilidade para 01 detklo, é de 
trêl diH. Na leci1lação do III Reici, • prazo 
era de oito diu. · • 

- Atual Legislação - Pela Lei de S.,urança
Nacional, decreto 898/69, o prazo é ele ft cliu. 
No, ca10s ipcurso, no códi10 penal'oomum o 
prazo é de 3 cija1. 

• As Reformas - Nada falam ,obre inçc,muni
cabilidade. 

Mudançaa - Nenhuma. 

• 

' 
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MOVIMENTO - 2/7/78 
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Ernesto Gelael - presidente da IC.epública: 
"O projeto de reforma elimina do sistema legal 

os diplomas de exceção sem desarmar o Estado, 
antes dotando-o dos instrumentOB neceS11ários à 
defesa da sociedade e assegurando plenamente os 
direitos e garantias individuais". 

Euler Bentea Monteiro· general da re1erva, 
um do1 lídere1 da "Frente Nacional de Rede-
mocratização": 

"O.projeto apresentado pelo governo nio insti
tucionaliza um estado democrático. E, por já 
considerá-lo assim nos termos em que ele era co
nhecido anteriormente, é que me incluí na Fren
te, no sentido de uma proposta alternativa". 

Paulo Brossárd - senador (MDB-RS), líder 
do MDB no senado: 

"Aquilo que, no ano passado, seria um grande 
passo dado pelo governo no sentido da sua recon
ciliação com a nação brasileira e que seria recehi
do pela oposição como uma conquista hoje não 
satisfaz mais. Hoje, a· nação não se satisfaz mais 
com paliativos. 

Gllvan Rocha - senador (MDB-SE): 
"O novo pacote que aí está chega,ndo permite 

a continuidade do arbítrio, permite por ex-emplo 
o DOI-.CODI, permite uma esdrúxula emergên
cia a ser editada a bel-prazer do senhor Presiden
te da República, ouvindo 110mente funcionários 
por ele escolhidos". 

Miguel Arraea - ex govemador de Pernam
buno, cueado em 1964: 

"A simples abolição do Al-5 não represen't.�o 
fim da repressão institucionalizada no Brasil. Na
verdade, ele foi apenas subt,tituído por outros 
dispositivos institucionais que concedem o mes
mo poder autoritário" 
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e o que pensam dela� 
Dr. Paulo Evari11.to Arns - C araeal · Arce

bispo de São Paúlo: 
"Foi um prog:resso,mas as restri�ões ainda 

existentes !'lle impressionaram muito'. 

Alceu Amoroso Lima - intelectual católico: 
"Não gosto de reformas que vêm de cima para 

baixo". 

Trechos do manifesto lançado em Belo Hori
zonte por trlntá e duas entidades 1lndlcai1 de 
todo o paí1: 

Mais uma vez é dado à divulgação um pacote 
de reformas com que se pretende, à revelia da 
consulta à vontade popular, resolver os gravet 
problemas inst itut·innais e sociais que afetam a 
nação brasileira. 

... Nós, trabalhadorea, aomos a maioria porque 
somoe o povo brasileiro. Por iuo mesmo nio po, 
dem011 ser submetidos a políticas impostas por 
minorias. Querem01 desempenhar a n08lla mis
são num regime verdadeiramente democrático. 
Queremos um sindicalismo livre e autônomo ... 
Queremos reafirmar às autoridades que qualquer 
"reforma!', feita sem consulta à populaçao e sem 
considerar OI anseioe e atender ao, interesses dos 
trabalhadores, não puu de uma nova forma de 
adiar a verdadeira IIOiuçio do problema nacional. 

Aurélio Perez - qm do1 líderes do Movimen
to do CUito de Vida em São Paulo. 

"Em pontos fundamentais, a reforma não traz 
nada de novo. Dizem abolir o Al-5 e estabele.cem 
as salvaguardas, que nós sabemos o que são e que 
podem ser· bem piores que o Al-5. O exemplo 
mais claro disso é a eleição que se realiza no sin
dicato dos m�talúrgicos de SãoPaulo. onde a 
tra11d1· e a corrupção permanecem soltas e nin
l(Uém toma J>rovidênciRS. Eu acho que as refor-

mas não mudam em nada a ''"l'lll"iôl di, regime 
Diretoria da União Estadual dos· E1tudan1E 

de São Paulo: 
"Só podemos dizer que o regime termino 

quando tivermos uma anistia ampla e irrestrit1 
corn o desmantelamento de todo o aparato r1 
pressi vo; o fim de todos os atos e leis de excec; ãc 
e a convocaçiio de uma Assembléia Constituint 
livre, democrática e soberana". 

1 ramaya Benjamin - Hcretária do Comit 
Brasileiro pela Ani1tia (CBA): 

"A depender dessas reformas, tudo continuar 
como está. pois eles só atendem a um mínim 
dos reclamos atuais de nossa sociedade. Vemc 
crescer com ímpeto a campanha por uma anisti 
ampla, geral e irrestrita para os peneguidos poli 
ticos, e, no -presente, delineia-se, como o grand 
aBSunto político, a questão do deemantelament 
dos órgãos de tortura e da punição doe torturadc 
res, temas que fazem parte dos estatutos e d 
ideário do CBA. Aa coisas não ficarão como e! 
tão, não por mérito das reformas em questiic 
mas, ao contrário, apesar delas". 

Margarida Vieira - secretária da A111oci1 
çio do, Professore1 Univenitários de �ln11 
Gerais: 

"O regime ditatorial possui uma Constituiçs 
aprovada por um ·Congresso castrado e emend1 
da seguidamente conforme as necessidades d 
momento. Qualquer pessoa sabe que muito d 

'que está nesta Constituição é desrespeitado pele 
próprios governantes. Só para dar um . exemple 
a Constituição proíbe a violação da corresPor 
,dência e o controle de comunicaçõee telefômc&1 
Outra reforma da Constituiçio, portanto, nã 
significa nadá para quem conhece um pouco qu 
seja da prática anterior. 

AjJ'rnsii'iitada emenda Montoro 
BRASILIA <Sucursal) -Com o apolo de 130. da. Na Arena. parlamentares proposição. o Senador pau 

deputados e 28 senadores, inclusive oito da muito ligados a setores de lista disse que o Govern 
Arena (Magalhães Pinto. Teotônio Vilela, segurança do _próprio gover- deve acatar, sem qua.Jque 
Acloll FHho, Otalr Becker, Catete Pl�elro, no estav�m mformado� �e constrangimento, uma po� 
Fausto Castelo Branco Murllo Paralso e Vas- que O pleito direto constituia sível aprovação de s u · um dos pilares do conceito de · 

1 
· 

concelos Torres), o senador Franco Montoro segurança nacional mais emenda co�stituc!ona , fr1 
formalizou ontem perante a mesa do Congres- caro aos militares. Assim. sando que isto em nada 
so a anunciada emenda consutuclo.nal que acima de eventuais interes- diminuiria. 
restabelece os pleitos diretos para gover- ses partidários, expressos 
nador, vice-governador e senador. através da escolha de gover

nadores indiretos, poderiam 
pesar preocupações muito 
mais relevantes no instante 
da decisão. · ,Z.3-,-1R

u a1scurso com que o senador paulista eri
camlnhou sua proposta suscitou amplo de
bate no plenário, dele· participando o li der 
Eurico Resende, do governo, e os senadores 
Magalhãe« Pinto. Gllvan Rocha. Paulo Bros
sard, Itamar Franco, Leite Chaves e Orestes 
Quércla. Por duas vezes. o pronunclamentó 
de Montoro foi interrompido pelas palmas dos 
oposicionistas presentes em plenário: quando 
informou que o primeiro signatário da emen
da era o senador Magalhães Pinto e quando 
disse que oito senadores da Arena haviam 
dado seu apolo ao projeto. 

A emenda constitucional 
das eleições diretas para 
.governadores e senadores, 
apresentada ontem. no Con
gresso Nacional pelo senador 
Franco Montoro, do MDB de 
São Paulo, poderá aglutinar 
mais apolo entre os arenlstas 
do que a cúpula da Arena 
acredita - 20 otJ 25 parla" 
mentares, no máximo - e 
ameçar, portanto, o cum
primento do pacote de a�rll 
de 1977.

O número de arenlstas que 
foram marginalizados ·nos· 
prc:,cessos sucessórios · es- . 

taduais recém-encerrados e o 
de senadores e deputados da 
maioria que não vão can
didatar-se à reeleição, �m 
novembro próximo. oferece 
margem de _manobrá para 
aprovar a emenda Montoro. 
se todos aproveitarem a 
oportunidade e se limitarem 
a cumprir o programa par
tidário. no qual o pleito direto 
é um dos clmpromissos ex
pressos da Arena. 

Ao que se observava. 
porém. não seriam só os des
contentes que contribuiriam 
para a aprovação da emen-

Golpe Branco 
= Brasília - A cúpula da 
� Aren?, e do Congresso, m-
111:· cluindo os Srs Petrônio Po.r
llD t e 11 a , Francelina Fiereira, 
O Marco Maciel, os líderes &n
o rico Rezende e José Bonifá
c cio, além de figuras expres
Z sivas como os Senadores 
� Daniel Krieger e José Sar
-. ney, consldie-tam a emend1 

constitucional do Senador 
'4 Franco Montoro, restabele
/tl cendo a eleição direta na 
<'j escolha dos governadores e 

de todo o Senado, um golpe 
·branco '·por :vi-a legislativa.

lnformado desse estado
de espírito entre lideres e
dirigentes arenistas, o Se
nador Franco Montoro pro
.curou o Sr Petrônlo Portella
para lhe fazer uma expo
sição das razões que o leva
·ram a a.presentar aquela

Negociação 
� e outra. curiosidade? Mui 
;:! to bem: senadores tanto d, 
:.:i MDB quanto da Arena. co 
Z menta.va.m esta. semana. eIJ

, .. Bra.-.illa. que a. emenda. d 
z 1&enador · paulista. Franc 
.:;: Montoro, J)!'opondo a reall 
6: ução Imediata de ele!çõe 
o diretas para. governador e
;::: arquivamento dos senadore 
� biônicos, leva grande chanc 

de ser aprovada no Congres 
liO. m quem diga até qu 

'O não é im�sível uma ne 
1' g0ciaçlo com setores do Go 
"> verno. Os dad0$ fundamen 
<-t tais da negociação seriat 

mais OU menos estes: apro 
va-se a. emenda e, em com
pensaçio, vota-se em Fi 
iUeiredo.· 

• Nã'O é a-toa que os a1
tlcula.dÍ>res da. Frente d 
Redemocratização •e os set< 
res chamados a.utênt.1006 .i 
MDB lião -5eondlam sua il 
rltaç� CQ#l relaQão a. M'.OI 
toro e ·ii: aua emenda. 

• Detalhe: uma alta. for
te frentista. confessava. qt 
ainda não 1&e bolou uma t� 
tlca para· enfrentar a ever 
tualidade de ·a emenda Mor 
toro ser aprovada. 



50 politica nacional cb-22 

A maior concorrencia 
�o: o OE e o Intemac, lkre
r.ado pela Westinghouse e 
in.tegredo por e m p r e s a • 
iaponesas. A diretord� da Itaipu Bt- e micei! de nacionaUmçio RAZOES DA- ESCOIJiA

fabricaàoe' no P�, -pe
la empresa Oamórcm . de 
E ngen,h,ari,a Elemunecan1-
ca-CiE. 

naaloo-1, reooida ontem em _ do que a, a.presentadas . Um parte dos equipamen-
F'oz do lf\1&9U, decicli-u en- pelos dois 01Utros consórcios · Do totAI.} d� 707 mlilhões toa, no valor de 200 mlilhõe1
)l'egQr u encomenda.a de concorrentes que disputa- 130 mia d61'a.res, cerca de 60 de dóla.res, COI'íresl,)Olllde a 
todàs as 18 tul'lbinu e ge-r.a- hm a maior encomenda a 70 mli[hões cOl'll'esl,)Ollldem e q u ipa,m.eiillOOe imporlta,dos 
dores da Hidrelétrica. de mundi-al do se,tor h-idrelétrl- a. componemies que serio da Alemanha, F.rança e 8u1-
ttampu, no valbr de 707 mi- ça.. 
lhõee 103 mK dólares, ao BARDELLA VÊ LIDERANÇA NACIONAL � de nactcmaztzação; o que aó nós po-u:msõrcio C I EM , liderado . . ,, . . ãeríamos oferecer, como ficou compro-pela Me<:9.nica Pesada 8/ A São Paulo - Com esaa vitoria, a . vado. E' bom /�ar claro que, com · essae initegrado pela Barde!Je. trntúat,:tq nacional de bem cte capttal se ãecisão, o Paraguai e o Brasil ter4o aqut Brown Bov�rl, S i  e m  e n.1, conaoltdou. na liderança mundial para o a tecnologta mats avançada cto setor cte Voiith, Oreueot-Lotire e 80• fornecunento · cte eq1d,iamento,y eletro- produção àe equipamento, eletromeca-cl.eM �bom A:tlanittque. nuca.nico, ,fª'ª a .geraçlío d.e energia ntcos. Isso dá à tndwtria nactonal umA propoeta do oonaórcio hidrelétrica , afirmou o vtce-prestdente poder àe barganha em termos tnterna-europeu f O 1: ccmádere.da executivo cta Baràella,. Cláu�!º BardeZla. ctonats, pot, a partir de· agora; pode at�mais vantajosa - tanto em _o Sr Baràella disse que o Paraguai ctitar os preços. Essa é a mmor negocía-r,elação a preços, quanto às aj:.i.iou na decisão da_ escolha do_ consór- ção para /f>rructmento de equipamentos _õondições de t,!lna,nefiameoto cio vencedor, pota exigiu os maiores fn- do piun40". J, li 21 / 6/ 78 · 

DOS EMPRESARIOS 
São Paulo - Em docume!lto politi

co onde ma,nifestam sua convicção de 
que o &i&tema da livre Wcla.tiva no Bra
sil pode sei' duradouro, "se formos ca
pazes de construir insmuições que pro
teja.m os d1.reito8 dos cióad� e garan
tam a liberdade", oito líderes empresa
rla.is, reunidos ontem nesta Oa.pital, 
apontan.m a questão sooial . "como um 
dos problemas bá&icos da nação", sus
tentando que · "qualquer polítioo. social 
conaeq�n.te" deve baseelr-se "nwna po
lítica sal.a,rlai ju&ta". 

Os. oito slgna tários do documento -
8r4 .Cláudio Bardella, Severo Gomes, Jo
sé· Mindlin, Antônio Ennirio �e Moraes, 
Paulo Villare.s, Pa.uló d'Afr!go VelUnho, 
Laerte Setúbal FHho e Jorge Oerdau Jo
ha.nnpeter - foram apontados nuqia en
quete ent1re 800 empr�ários, há um a.no, 
enh:e os 10 'ma.is repre.senta,tivos líderes 
de sua cla.s,s·e. Destes, só não assinaram 
os Srs Amador Aguiar e Augusto Traja
no � �evedo Antunes, que não parti
ciparam da elabor11-ção do documento 
.alegando ta_lta de. tem:00. 

Energta · nuclear 

rotar as fontes de geração hidrelétrica 
e o carvão. A energia nuclear ainda é 
muito cara p11,ra nós, enquM1to as ou
tru são ma1s baratas e exequíveis em 
termos de. exploração", justificou. 

Para o Sr Cláudio Ba,rdella, "o Go
verno tem vã.rias prioridades, mas pre
cisa. agora a;te,r .. se à que de fato é a priln
c!,pal: a solução do grande problema 
.energético". 

Revolução copernicana 
um caráter de contestação ou destrui
ção". o Sr Mind).in concordou com ele e 
afirmou: "Não ,cf. um confroll!to com a 
equipe econônúca do MIUal Governo. MOIS
tra uma · preocupaçãp real com o país. 
O importante é construir um debate e 
um diálogo pa.ra; se encontrarem as s'
luções. �tam� vivendo uma. f!ase d·
tran$.ição de Governo, e é preciso que se 
evite que !&o seja apenas uma mudança 
de guarda, mas sim a hora da dlscUlSsão
de pl'iorklades". 

O Sr Severo Gomffl, ao comentB4' o 
documento d•ivul�ado pelo .grupo, saaten
tou que "é uma revolução cope_rn·icana que 
tent.41. reformular as ooilsas, mas não tem 

O Sr Cláudio Bardella dl-sse que "é 
lmporta.nte r�ltar que não se pensa 

, No debate que reuniu óntem os oito no comunismo' com a abe·rtura, mas sim 
empresártos no Clube Monte Líbainó, pa- no crescimento pelo caipitalismo. Com a 
ra divulgação do documento, o sr Antô- abertura, os confüto.s de cl8.56e e de Ln
nio Ermírib de M'ones considerou que, t&resse.s deverão crescer. Temos que acel
"a,nte& de chegar, à utilização da ener- t&r M vantagens e as desvaintagens .do 
lia nucleu no paí,s, o Br�l deveria es- reg.!me capitallst.a" - observou. 
J�:,���/º BRASlt

O documento ,dos 
"Há pouco menos de um a:no, dimen$ào 110Cial e mesmo PGlítica de 

quando fomos escolhidos (<:Orno os nossa ativic1ade, pensamos submet,er 
ma.!$ deataoa.dOiS lidere-"> eilld)r�a.rlaisJ, nossas kléias ao exame • �rlbs 
na consulta de opindáo 1Promovkl11. pe- setores da aociedade brasllefn· e, em 
la Gaseta Mercantil e d-ivulgada por especial, dos homens páblieos e do 
ocasi-ão do JaJnça.me,nto da revi.sta. Ba- empreuriado. Desejamos ex p r l m i r 
lanço Anual, COlliCOl'damos em que se- noN& eoncepção sobre os ramos do 
ri.a conveniente nos reunirm05 perio• desenvolvimento econômice, fundado 
di:camen,te em um torum para debater .na jus� soelal e amparado por lns-
os grandés probkmas nacionais. _Já tltuiçõ" políticas clemoeráticas, con-
estava ct\lO. que o mome_Dto l>rasileiro vencidos ele qne estes aão, no emen-
exigia d,oa �mpresá.rios, mab � que clal, os anseios mais prais da soeie-
nwica, retlexã.o sobre qµes.tõea de dade brasileira. Se, ponentura, .as 
grande. a.mpliwde. opiniões a1ui expressas .entrém de 

Na qu.alklade de diri,entes d• .em- alruma fo!9-l� ?Ira 11:elinear os cami-
preu� �. como tal, oomelen._ da nhõs elo fatãio, acredl�mo, ter dado, 

... 

o Sr Setúl;lál Filho disse que "uma
ábertura política não levará ao sooilalis
mo". O Sr Johannpete,r salientou em 
complementação ao Sr Setúbal Filho que 
"não há uma solução única e milagrosa. 
para os problemas do país. E' preciso dis
cutir para se chegar a uma CO!Ilclusão". 

Forças emergentes 
O Sr Seve«-o Gomes salientou que 

"qualquer Presiden11e que venha a ser 
eleito terá que governar com as fo.rças 
emergentes do pf!.ís". "Não há pooição 
partidária por parte do empresariado -
continuou o Sr Severo Gomes.- e esse 
documento também terá como novos 
aderentes o.s bancos, a médio prazo". 
O Sr Bardella d.isse que "não se busca 
revive,r o PSD ou se vt.ncular à Frente de 
�emocr.a.ttzação". 

"Esta.mos · pen-sando a longo prazo", 
completou o Sr Johannpeter, acrescen
tando que "a a.titi\llde filosófica do em
presariado é constirutJiva. O empresário 
quer const:ruLr para o futuro". Nesse 
ponto, o Sr Mmdlin foi Lneisivo e dis
se: "Os empresários· não querem criar 
um partido próprio". 

O Sr Severo Gomes, ao final dos de
bates, dl\sse que "no Brasil o Estado con
trola a sociêdade, qua.ndo na verdade é 
a sociedade que deve controlar o Estado". 
O Sr Johannpeter, de\5contraído, con
cluiu: "O importante é o desenvolvi
mento. o importa,nte é chegar lá", 

• 

·Olto
ainda' qüe modestamente, nessa contribuição de cidadãos atuantes. 

A �fase no desenvolvimento Industrial - e sobre is.10 parece haver consenso - deveri repousar sobre a ,ndústria de base. Neste sentido, cumpre hierarquizar corretamente as prioridades, abandonando o b j e ti v o s inatingíveis, e executar com eficiência o programa de substituição de importações. Evidentemente, os d e m  a i s  setott:6, em especial o de bens de conSllDlO de massa, deverão acompanhar o ritmo de expansão da indústria de base, de modo a se evituein estranru
lamento1. 

, . 
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Sabemos que o almejado e.quilí

brio .entre os três protagonistas prin
cipais do processo de industrialização 
ainda está longe de ser alcançado. A 
empresa privada nacional padece de 
fraillldade preoc1Jpante, a empresa 
pública escapou dos controles da soci
edade e a empresa estranreira não es
tá disciplinada por n o r m a s  mais 
adequadas e claras de atuação. 

O outre protaronlsta a que aludi
mos, a empresa estrangeira, tem de
sempenhado um papel inerável na 
construçio da economia de merctule 
no Brasil. E nem desejaÍnos-préscindit< 

.de soa partlclpaçio no futuro. Mas 
já está na hora de valorlsar o poder 
de atração do mercado brasileiro, 
através da fixação de uma política 
d• entrada de capitais de risco. Deve
mot definir com precisão rerra1 disci
plinadoras do tnrreao das empresa, 
estran,elras, a partir das conveniên
cias nacionais, e1tabelecldas pela poll
tica ludustrlal em seu t.on.Junto. Nio 

se trata, apenas, de estabelecer res
triç6es, senão de oferecer prlnciplos 
dur,wlouros que permitam um eonYl
vlo proveitoso para a nação entre os 
parceiros, sallenta)\do-se o c a r á t e r 
complementar da centrlbulção estran• 
reira ao nosso próprio esforço de de
senvolvimento nacional. 

A efeUvação d1e uma polttlca in
dustrial, nos moldes que estamos pre
conizando, supõe uma participação 
ativa do empresariado em sua elabo
ração. Os. órgãos encarregados de sua 
formulação deverão abr11a.r represilm
tação dos Industriais, que poderão as
sim empresta.r aua experiência e co
nhecimento no desenho d·as grandes 
linhas daquela politlca, ainda que não 
lntierfeJ:lindo nas decisões administra
tiva.,. 

Acreditvnos que o desennlvl
mento econ6mleo e 1ocial, t.l eomo 
o concebemos, somente será possível
deJttro de um marco político que per-

politica nacional 51 
mita. uma ampla participação de to
dos. E só há· um repme capas .,de 
}ll'Omo-rer a plena explicitação de ln
tereuea · e eplniões, dotado ao mesme 
tempo de fl�bilidade suficiente. para 
abiór'fet tensões sem transformá-lu 
num indesejável conf tito de classe -
o re,tme democrátleo. Maia ,ue lato,
estamos convencidos de que e sistema
de livre Qllc}atlva .no Jk'a�I e a econo
mja •e atei'iaclo aão ylánll • podem
•er cliv� ,e formos eaJ,tuea de
C4tDltrulr 1-lsUtulçiea qae projetam os
direltoi elos eldadio.i e· rarantam a
·uberdad�

· · 
� defeademos a demoeraela,

sobretudo,· por 1er um sistema sup�
rior de vida, o mais apropriado para
o deeenvolvlmento das potencialida
des humanas. E é dentro desse espíri
to, com o desejo de contribuir, c1ue
submetemos nouaa idéias ao debate
de, conjunto da sociedade brasileira,
e � especial de nossos cole,as em
vresárloa e do1 homens públicos".

VELLOSO: DOCUMENTO DESEQUILIBRADO 
"l�teressante", "um pou- .a opinião do Minist!'� Ve�_lo- 0 Ministro do Planeja- Ministro Velloso entendeu 

co geral demais", "nada em so - existem alguns dese- mento. Reis Velloso, consi- que as reivindicações apre-
e o�Q,. tradição fundamenta! quilíb:·tos porque. embora os derou O documento dos em- sentadas ··e s t ã o  rigorosa-
com a orientação do Oover- empresários se manifestem presários "bem razoável e mente de acordo com aqullo 
no:· . .foram alguns dos ter- preocupados com a estraté- significativo nos pontos re- pretendido pelo Governo". 
mos usados ontem pelo Mi- gia de longo prazo, "eles !acionados com a postura No entanto, fez algumas 
nistro da Fazenda. ao co- acabam refletindo muito os ressalvas a propósito da po-po!ítica e o desenvolvi-mentar rapidamente o do- problemas de um determi- mento social", mas "multo lítica salarial dizendo que 
cumento dos oito empresá- nado setor da economia, um maior equilíbrio neste genenco e desequilibrado rios, lançado anteontem em pois sáo todos da mesma nos aspectos econômicos". setor depende "mais d a 
São Paµlo. área de atuação. exceto o classe empresarial do oue 

No documento -- segundo Severo Gomes" Na questão dos salário� 0 do Governo". Je .28/ 6/ 78 

EfflPi-éSários querem d�!.., �m S!!1!�s
Pel� pnmeira vez, desde _ 08 idoe do re�pe1to aoe l&f08 _com o capital ettran· melhQres condições de vida. populismo,. um �ento importante g_eiro: u� capi!ahsmo menoe predató- Não 88 trata somente do fato de que da b�rguesia brasile!ra �oetra-se de- no e mais autõnomo. é preciso ampliar a arena de diacuuão ter�mado a con�uzir diretamente os Prioridade para a produção de má- para as próprias cl888e8 dominante. re-des�m�. da Naçao, apresentando. Uf? quinas e equipamento& e primeiro pia- solverem suas distenções e deaacor-proJeto de des;env!)lVlm�to economi- no para os grupos naciona11 na parceria doe. O. empreaárioe-de VatlJUarda, pi-co fund!ldo_na. J'!stiça 11,�ial e ampara- doe donoe do país; enfim, a hegemonia cadoe �la moeca da social-democracia d_o JX?,r mstituiçoes pohticas dem�rá- para a fração monopolista da burgue· européia e venezuelana, vislumbram tlcas · . . aia brasileira. Maa a propoeta não II inatituir algumas reformas que garan-0 �amfes� da noya ,burgueeia ea- restringe a mudanças na área econ6mi· tam melhora nas condições de vida e de clarecida, traz1do a _publico no começo ca. E aí eatá a novidade. trabalho da cl&a11e operária e, concomi-da semana, nao deixa de ser o coroa- tantemente, abram os canai1 para mento do processo. de tranaformaçio AA divergências entre oe parceiroe no uma colaboração de clasaes. Afinal, a da estrut';lra produtiva_q�e vem d<?U!n- poder - acirradas pe)a11 dificuldadet social-democracia portugueea e HU do o capitah_s�o. brasileiro de feiç� econômicas que o pais enfrenta � tímido ·reformismo ai estão para de-modemas? distintas daquelas que . ti- respeito tanto aoe rumoe a serem segui- monstrar que O anti-comunismo doe nha _há vinte !ln08, quando JU1Cehno doe pelas economias como\ forma pela socialistas entre aspas é também um Kub1stchek acionava o Plano de Me- qual oe negócioe da burgueeia serio ge- efi.ciente guardião doe intereuea da tas. ndoa. Em poucas palavru: 811 forçu bu!iUHÍa. . 
Não é àtoa, que os mais conhecidoe armadas continuarao como tutoras ou E preciso, poia, ousar. Para preecin-

signatárioe do Primeiro Doeu- a burguesia vai se emancipar? 'dir da repreuio oetensiva e permanen-
mento dos Empresáriot sejam tam- Os tímidos e conservadoree preferem te;aburguesiatemdees:erceraeudominio 
bém os porta-vozes da indúatria de a.segurança da tutela militar , pedindo econômico mobilizando amploa setores
má9uinas e equipamento& (oa bena de ''maior cautela" no projeto de al>ertura IIOciaia a aeu favor. Aos riac01 da liber-
cap1tal), setor que hoje ae apresenta poUtica (vide O documento de l02 aaai- dade sindical (e talvez mesmo partidá-
como um doe mais próaperoe do pala. A naturas divulgado no 02A>6/78). Então ria) 08 empreúrioe do Primeiro Doeu-
maior auto-suficiência do parque in- com 8 candidatura Figueiredo. Oi mento pretendem ,arantir lucroe es-
dustrial brasileiro - até pouco tempo maia lúcios e perspicazee obeervam o torquidoe de maneira .maia moderna. 
fortemente atrelado ao fornecim41nto que ae pusa além du paredea de 1uu E por il80 que ae dirigem à toda socie-
estemo de máquinu, equipamentoe e empresas ou das cercu de auu fazen- dade e propõem alguma medidas de 
tecnoloJia sofisticada - eermitida pela das. carater progreui11ta. 
expansao da produção interna deetee Levantam a bandeira de uma "poli· Melhor para 08 trabalhadoNS. Se 
bens, aponta para a aupreeaão du one- tica salarial justa, que leve em conta, não é eete o aeu programa, nem •ta a 
rosas importações que sobrecarregam de fato, o poder aquisitivo doe salárioe democracia que maia oe intereua, o e1-
noesas contas externas. Ademaia, im- e 08 ganhoe de produtividade médioe paço político que ae abre 16 pode 
plicará no rompimento da ênfue con- da economia". Preocupam-•• em favorecê-loe no caminho que terio de 
sumista que o desenvolvimento capita- orientar 01 gastos públicoa na direção percorrer para conatruir seu próprio 
lista baseado noe bens de conaumo du- doe setores de saneamento; saúde; ba- deatino. 
ráveis supõe. Enfim, redefinição com bitação; transportes e educação. Em (Guida Mônteg, .. ria Morae•) 
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O esquer,1a é, obviamente, muito 
simpl�ta. el1, assin�la, entretanto, ::, 
grup0$ em Jvgo. De um lado está o 
"blocp;Q� Nuva República".que inclui 
todas· as forças que fazem a chamada 
"transiçãq pé1ctuada·, desde os milita
res ê o'"gru i Jinho de Sarney, até os 
políticos do F'S08 e do PCB, passan
do pê,fos' dirigentes da FIESP e pelo 
"sindicalismo de resultados". Do outro 

Pedro A Ribeiro de Oliveira 
1$ER/UERJ'- Rio de Janeiro 

três �nos, fazendo uma análise 
de. njuntura_ eclesi�tiqa (cfr.Tempo · 

: e � 203, nov�S) eu assinala
va' consolidação de); .bloco integri&: 
ta fazia'·um prognóstico de intensi- · 
fi� ,do� combate contra o "blo
co.� libertação", culminando ,tuma
cri de grandes proporções. Consta-

, i 

� hoje que só em parte aquela 
análise era··correta O •bloco integris

";l · ta• composto pela burocracia roma-
na,,os arcebispos e ·bispos ditos con
serveciores; os movimentos espiritua
lis (aos quais hoje se junta o "lu
men 2.000j e o Papa, Woytila - de fa-

. to ·consolidou-se e 'Intensificou seu 
combate aos que se 1dentificam com 
o prpjeto da Igreja dos Pobres. A cri
se, �rém, - não aconteceu. Ao invés 
da :.estratégia de aniquilamento, que 

1 se"idescortinava há tr�s anos atrás, o 
j .bloçe>8 optou por um' combate lento, 

Qra 'y_ai � seguro, evitânao o confronto 
dj. ' E provável q�e. tal estratégia 

� -� sido:im�ta pelo próprio Papa,
qu rta�nte não desejaria passar 

História como o Papa do cisma 
mericano. Sua carta aos bis-

rasileiros, qualificando a Teolo
Libertaçoo de "útil e necessá-

·1 um · sinal claro dessa estraté
rgl ue visa desmontar o setor po
. pulafatravés da "guerra de posições". 
1 · ·Mas o combate ao projeto de Liber
; _ta*-não esmoreceu. Ele segue uma 
: lin itida .como se verifica nas no-
1 me�s ele arcebispos e cardeais: só
• hort1 de confiança ·do "bloco" che-_
lg . · posições de cupula na hierar-
.. qui . tólica. ( A honrosa exceção de 
•D.Lu "ano Mendes pode explicar-se .. .....,,, . 

pela:i;onveniência de afastá-lo de São 
Paul , rem9vendo-o para uma arqui- -
, diciocese bem isolada). Parte dessa. _ 
mesma linha de combate é a tentati
:va ,' - esvaziamento da CNBB. Além 
-�a �legitimação teológica das con-
4er ilS episcopais em geral,· perce-
1be- _ interferências diret� da cúria 
� nos assuntos internos da . 
'igreicdo Brasil, como,para demQflS·'_. 
trar e não faz cerimônia con'I a' _ 
CN Enfim, as inteÍv_enções mais 

de 88 - a divis_ão da Arquidio-

cese de São Paulo e a intimação a D. 
Peâro Casaldálíga - revelam uma poli
'tica de intimid�ção das figuras mais 
eminentes da Igreja de Libertação. A 
.,cúri� romana vem, assim, intimidando 
os bispos alinhados ao · projeto da , . 
Igreja dos Pobres. Dentro dessa estra
tégia, o "bloco" estaria forçando estes· 
bispos a· reprimirem suas próprias ba
ses, impedindo que elas avançassem 
na caminhada libertadora. 

Esse conjunto de medidas assina.la 
que o campo de combate ao projeto 
da Igreja dos Pobres mudou. O terre
no principal já não é mais a produção 
teológica, mas os próprios nódulos do 
poder eclesiástico, que sáo as sedes 
episcopais. Hoje o alvo principal do 
•bloco" são bispos, ou melhor, as figu
ras mais atuantes nas cúpulas epis
copais. 

Enquanto isso os movimentos espi
ritualistas voo avançando e conquis
tando espaço, até mesmo nas CEBs, 
com o apoio mais ou menos aberto 
do "bioco". Não é por acaso que o 
cardeal Salles começou sua entrevis
ta exclusiva ao ·o Globo" com uma 
boa risada ... (cfr. O Globo, 2/out.88). 
Ele se mostra muito bem-humorado e 
seguro de si. Diz, por exemplo, que a 
Arquidiocese do Rio de Janeiro segue 
a Teologia da Libertação. Declarações 
desse teor deixam entrever que o 
,"bloco integrista• tem cont role da si
tuação. Terá mesmo? 

Para uma avaliação correta da 
conjuntura eclesiástica, precisamos 
traçar um quadro globalizante da 
Igreja Católica e suas relações com 
as forças sociais. O esquema seguin
te pode ajudar-nos a visuéllizar a si
tuação: 

s�nta
1 

sé
-,.:.,,_ 

· lado estão os grupos, movimentos· e
partidos çiue se alinham com práticas 
que �em · ser chamaaos, generica
mente, de "Movimento Popular". A 
CUT e ó PT são suas expressões 
mais notáveis. O conflito entre esses 
dois bfocos é a contradição principal 
da sociedade brasileira hoje, e é cha
ve para entendermos as contradições
internas a Igreja Católica: como ela se 
posiciona na atual conjuntura: a favor 
do Movimento Popular, ou do "bloco 
da Nova Rep 'blica"? 

A aliança estratégica entre o Mo
vimento Popular e as CEBs e Pasto
rais Popula1 )S tem desempenhado 
papel funda ental no processo histó
rico brasileiro nos últimos 25 anos. 
Não é segreco para ninguém que boa 
parte da forç 1 do Movimento Popular 
advém dos católico� mobilizados pe
las CEBs e Pastorais Populares. E 
vale tambérr o inverso: a vitaiidade 
desses grupcs de base da Igreja resi
de em sua pé rticipaçoo no Movimento 
Popular. Ao "bloco. da Nova Repúbli
ca" interessa muito romper essa 
aliança estratégica, e não têm sido 
poucas as investidas feitas junto à 
CNBB, para �ue ela afaste as CEBs 
do Movimento Popular. A recente vitó-

, ria eleitoral c•o PT deixou clara essa 
situação. Por um lado, ela reforça a 
posição das :EBs e Pastorais Popu
lares; mas po r outro, ela serve de pre
texto para a :tliança dos grupos de di
reita dentro e fora da Igreja . 

A correlação de forças externas 
à Igreja, entre tanto, não explica por si 
só os conflitc s internos à Igreja. Para 
isso é neces ,ário considerar também 
a existência je duas estruturas ecle-

+ 
Legenda 

- X -;,("-
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;�i�i _s-:·parare1as. �[primeira, mais: pulares, essa ·Nova torma de ser 
;aoti '_e q�d�va a i�pressão de es< �"rejt, �nQIOba a�ntes de pastoral 
�tar - ·-m�s _que,'�je ·demonstra,.. leigos e religiosos, religiosas inseridas 
�s sa1�v,1tahdadet,,·é a estn.itura · na·., �torai, sacerdotes e bispos, 
'f�' �a . .'pre581".Y� o poder do\'· p�on:iovenpo uma forma participativa 
�l��_ps.,· f118S p>adun�" !;>em com os e equmênica da' Igreja. Bem nítida nas 
moy· -�()tos,;espiritúali�tas de leigos, bases,.-ela vai tomando-se mais flua à 
_e i '.,. eve-se no pro�,o restaurador, medida em que atinge os níveis mais 
· ·que � ·manter a autoridade hierár- elev.ados da hierarquia eclesiástica;
qui<:4 e a ortodoxia ant'3rior ao Concí- · po(ém, é o seu projeto que predomina 
lio -�cano ··11. Não -�"'diftcil notar o . nà CNBB. A importância do Brasil no 
��r�:dos:.f movime�� espiritualis- mundo católico, e as múltiplas ex-
tas, :· Pi �altOt clero" (vigários de matri- pressões desse projeto eclesial nau-
?�, an�),. d� relig� estabele- tros países, tomam a CNBB o alvo -
ci� .. , im colégios e $as sociais, e prioritário das investidas da Santa Sé, 
de, têi9 o .:t,lobo intew:i�ta", pela es- ruja defesa do modelo paroquial e 
trÚtUfjJ>�roquiaf.' Nela,"4ma hierarquia monárquico é intransigente. Daí as 
de autondade incontestável assegura tensões que hoje se constata entre a 
a s\�outrinâ e a dis.tnbuição dos sa- · · Santa Sé e a CNBB, os bispos da Li-
crarn@..ntos,�_l:luma pe�-

, tiva de Sal- bertação e todos os grupos alinhados 
vaç -õ:'.lndividual. l�t< - ao projeto da' Igreja dos Pobres.
; � :' :· -�

"" };l ,; . , Os conflitos entre as duas estrutu-
! >:_ �

_
:] }ra estrutura é]:Í'.da "Igreja de 

.
·.; ras eclesiásticas são hoje claros. Nas 

�E�'•Tendo por �,!8 as CEBs, e .;'·: bases, registram-se embates entre os 
animlcia elas diversas' Pastora�� �vfüi�!l�! ����t�alistas e as_ CE Bs 

. ..... , 

,·, "' .;$ 
, ' anheiros d

à

�Yiação Tabu 
�e�um belo exemp�o para toda a 
9'llC dQs Condutores de São 
Paul ràm três dias de greve e 
·� .._: '�:r .. � • oo.n��·>quase � as suas �1-

'í�ões,;;O pes
.· 
soaqicou parado 3 

�-��·�e� cedeu e o 
aco�oi 'asmnado nó:.dia 02/01/89. 
G�partq ·.das rei�ões con
quisff,911J sãç;,direitos �tas que 
Q ;Pª -A � so�eg�,.como: Paga
mên� -do· salário de �mbro, Paga-

mento de férias antes do gozo das 
mesmas, Cumprir o horário de refei
çáQ 'de 30 minutos mais 5 minutos pa
ra ' embarque de passageiros etc. 
(F�mte: O Veículo, Jan/89). 

JOOODURO 

O Grupo Votorantim, do empresá
rio Antônio Ermirio de Moraes, en-: 

frentou nos últimos meses uma dàs 
greves mais longas já experimentadas 
por wna de suas empresas. Em Ni
quelândia (GO), uma greve de 39 ilias 
paralisou as atividades da Níquel To
canti.ps - do Grupo Votorantim - e da 
Companhia de Desenvolvimento Mi- -
oeral (Codemin) - do Grupo Anglo
América -, sem que se conseguisse 
chegar a um acordo com os 2.500 tra
balhadores. 

A cidade, com cerca de 30 mil ha
bitantes, acabou parando jumo com os 
trabalhadores, desde o dia da decreta
ção da greve, em 11 de novembro, até 
os dias 22 e 23 de dezembro, quando 
foram pagos os salários-de n vembro, 
dezembro e o 13!? salário pela Níquel 
Tocantins e a Codemin. 

,. d Sindicato dos Trabalhadores da 
Indústria de Extração de Níquel rei
vindicava, em novembro, wn reajuste 
de U9,2% sobre o piso salarial, de 
Cz$ 34 mil. As empresas ofereceram 
7�% de ·_reajuste,· dos quais seriam
descontados os 12� . de antecipação ·

Trabalhadore 

e pastorais populares .. Nos níveis in
termediários, vemos o "alto clero· e 
as religiosas opondo resistência aos 
bispos da Libertação. Na cúpula, es
tão os bispos, arcebispos e cardeais 
do -"bloco" ,se contrapondo publica
mente à CNBB. Embora não esteja 
no horizonte a probabilidade de um 
cisma, é certo que os conflitos se 
agravarnm este ano. O "bloco" não 
está tão forte quanto dá a entender o 
Cardeal Salles, mas sua posição é 
hoje bem favor:ivel. 

Nota: Por motivo de espaço esta
mos publicando este texto em duas 
partes. No próximo número da QUIN
ZENA publicaremos a 29 parte que 
tem como objf:tivo formular um prog
nóstico dos prováveis desdobramen
tos desses conflitos e um encami
nhamento para o setor alinhado com 
a lgreia dos Pobres. 

co�cedidos anteriormente. Como ne
nhuma das empresas voltou atrás, a 
greve prosseguiu até o dia 20 de de
zembro, quando o Sindicato fechou 
acordo verbal aceitando reajuste de 
.60'fr"'--e-desc-.s -,t . de- 32..-dfas- par-�d-0s,
até outubro deste ano. A Codemin 
aceitou não punir os grevistas, mas a 
Níquel Tocantins já demitiu 60 traba
lhadores que participaram do movi
mento. 

INSALUBRIDADE 
E PERJCULOSIDADE 

Os trabalhadores em água e esgoto 
da Balúa, dos •;etores de Ope-rnção e 
Manutenção, fizeram uma greve em 
dezembro reivindicando o pagamentú 
dos adicionais de insalubridade e pe- . 
riculosidade conquistados no acordo 
coletivo da c2tegoria em agosto de 
1988. O result,,do do prncesso de ne
gociação, que culminou com o térmi� 
no da greve, foi a criação de uma co
missão paritária para fazer a perícia na 
empresa, o pagamento dos adicionais 
de acordo com o tempo em que o tra
balhador ficar exposto à área de risco 
na empresa, além de serem abonados 
os dias em que os trabalhadores esti
veram em -greve. (Fonte: Sindicato dos 
Trabalhadores em Água e Esgoto da 
Bahia, Gotad'água, dez/88). 
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· 7 Trabalhadores 
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CONJUNTURA DA IG EJA 

, 

CATOLICt DO BRASIL/88 

lntereclesíal de CEBs ganha enorme populares, cujas reivindicações já não 
importância Reafirmar seu caráter se limitam a concessões internas ao 
eclesiaJ -·cuja expressão visíve1 é a sistema e apresentam projetos alter-
comunhão com os bispos - é a pr 1mei- nativos ao capitalismo. Uma instância 
ra prioridade. No entanto, o anseio por que se manifeste publicamente me 
uma instância de articulação autôno- nome· das CEBs certamente seria 
nia das CEBs pode gerar uma ruptura uma voz ·de apoio aos projetos popu-
entre as bases eclesiais e os b.spos lares, mesmo os mais avançados. 
que as apóiam. Este assunto está Assim, duas fontes de interesses 
hoje na ordem do dia, e C. Boft íala radicalmente opostos convergem no 
da articulação das CEBs como um sentido de dar às CEBs maior auto-
dos 5 maiores desafios pastora,s da nomia de expressão pública, expres-
nossa Igreja (cfr. Tempo e Presença, sando o ponto de vista das classes 
232, jul. 88). Retomo aqui as suges- populares na Igreja. 
tões, fazendo meus próprios acrésci- Nesta conjuntura, é preciso rever o 
mos. princípio de que, sendo as CEBs uma 

Concordo inteiramente com Clodo- nova estrutura de Igreja, elas não de-
vis qÚando .afirma que as CEBs não vem ter articulação própria. Segundo 
têm especialização funcional, não este princípio, só a estrutura diocesa-
sendo RQrtanto grupos .de ação espe- na - .com o bispo à frente - pode re-
ci�lizada. São igr_ejas em movimento, • presentar as CEBs. Embora teolog1·· 
e não movimento de igreja. Onde está ' t camente correto, tal principio não cor-
então, o problema? Vejo-o em duas responde ao anseio das bases ecle-
fontes radicalmente distintas: siais hoje. Numa igreja clerial e mo-

(0" para o "bloco integrista", que de- nárquica, a experiência das novas 
fende a · estrutura paroquial/clerical, formas de representação participativa 
seria muito conveniente transformar só pode ser feita à margem da estru-
as CEBs em um movimento. Elas se.; tura. Mas isso não implica necessa-
riam um movimento da igreja para as riamente tornar as CEBs um movi-
classes populares, assim como exis- mente entre outros. 
tem movimentos para classes abas-
tadas (carismáticas, encontr stas, C. Boff sugere artirular as CEBs,
Comunhão e Libertação, Opus Dei, sim; mas não coordená-las de modo 
etc). Neste modelo, a igreja é e.e to- centralizado. Articular significa criar 
dos e tem lugar para todos. Pa,a os um serviço de encontros, comunica-
pobres, as CEBs; para os ricos, os ção, troca de experiências, visitas mú-
movimentos espiritualistas. Polieria- tuas, e talvez até um jornal de circu- · 
se até aceitar a opção preferrncial lação nacional. Mas não teriam um 
pelas CEBs, desde que estas fossem programa a cumprir. O serviço de arti-
um . movimento. ·de tipo volunt,,rio • rulação bem "solto"· pode - e deve -
oomo outras associações piedoras e existir em todos os níveis: diocesano, 
caritativas - mas não uma forma es- regional e nacional. Esta artirulação 
�tural de ser igreja só poderá ser feita no seio da institui-

, @ para as liçjeranças das CEBs, ção eclesiástica, mas não necessa-
que � querem a Igreja participativa e riamente nos espaços episcopais da 
sempre aliada aos movimentos po- CNBB. Ou seja,· a articula.ção das 
pulares, uma coordenação nacional CEBs e das Pastorais populares deve 
de CEBs parece ser uma garantia de ser feita claramente, de modo a ser 
união entre Igreja e povo, m0smo reconhecida pelas autoridades ecle-
quando a CNBB e alguns bispos pa- siásticas, mas. não precisa - e talvez 
recem titubear. A Igreja tem-se mos- não deva • subordinar-se à CNBB. 
trado tímida no apoio aos movimento · - Existiria tal espaço na igreja Católica? 

ffimfilIT[lfilITffl;l&.llfSii�= . ;· ffix�lr=m·mt ·=·*"Má'· . . "V 'Kf.Jl�tl • 
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1.r1ião dos bispos, sacerdores, religio
sas e leigos, consolidada nesses anos 
de,�caminhada, pem,itirá conter este 
risco, mantendo vivo o espfrito ecle
sia( que anima as CEBs e as Pasto
rais populares durante este longo pe
ríodo de cónflitos com o "bloco inte
grista·. Pelo menos, é o que nos en
sina Gramsci, quando lembra: "pes
simismo da razoo, otimismo da von
tade". 

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1988 

Trabalhado,·� 

. 
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NOTA DA QUINZENA: Nos próximos números vamos publicar as 
posições que defendem a participação na Congresso da CONAM. 
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nao. part capa � . 
. . •· Este 'document9 tem como objetivos subsidiar a discussão sobre 

. pa Jjçipaç_ª� - ou nãc;,. • de lideranças do M�vimento Comunitário no próximo
: .. ·. , ngr��so da CONAM, demonstrar aos companheiros da Anampos as 

.! :, raz�s pe!as quais � devem participar e �im questionar a participação de

. · su nti�des nestp,_congresso. Para nós, a discussão sobre esta questão
: _.t: dev_·"'�alizar-.M no interior,do.Mov�nto e não apenas entre os 
-�-,'� -�den�dores e··�irigentes das entidades�·salientamos, porém, que se a
. Ji�t:.m;ãf> �� ·

E:_
ntkiaae·;du Me. vime_nto _�1ith., it�o foi' favôráv!t a pa.-ticipc1ção

;.:e e.� d.�c,sao for f�to da discussao da base da organlzaçao, o Anampista 
:; .�'.',�:deverá ré_speitar a definição do coletivo da entidade. 

J 4' �" 1 . . .. 
- • >< - , � 
til GAESSO: FUNDAÇÃO 
'ti Janeiro· de ·�982 (em Soo 
:Pau}· ;. foiJ{iµndada â�:ponfederação 
Nacional de Associações de Morado-
res -� �ONAM - num congresso onde o 

· golP.t �o· e�i manipultção tiveram lu
,9o/;; � �eS!f!.que .. As qelegações não
1conW9.u1af!1�manifestar-se e quando 
:ço _ �uiam4�eram agr�idas por se-

. ,.gui��s df'•Diretoria·� que embora 
fü� � . ���inda el�iJa, fora organi-
:zad s bastidores, alheia ao movi- · 
�men ... Muitas delegações abandona-

' {, . �- ...... 
'.r�j,9,,congre�so como �rotesto contra 
· tai •, s ant1democrát1cos e oportu-
. nista ' 1� · 

J1',';, -" 
.. ,;.w - •• , � . ; •' Q); esultado não poderia ser outro: . .. .;,�,;, �, . 

·foi ,•;ei!a"mma diret�ria frágil e. to-
talrJJ te �idariza� .. que não re-

, pre�,otava;nem ostt!rteresses dos 
;congr�is��- e muito;!'J:10smo do fyio-
;\:'irri� JP Córnunitãrio .9<?- país. Nem as 
! reiv, jcações básicas ·dos delegados 
. que . rmaneceram no Congresso'.'' fo- . 
"ram!átendidás que era''a discussão de 
,um� {�no dff luta e a\�leiçoo de uma
: cortjj�o P.í,OVisória que organizasse 
e · icutasse as demandas localiza· 

·das'. '·. ' .. 'i;�· 

A eleição e a apuraçf;.o da votação 
levou toda a manhã d domingo e . 
desta fom,a a "diretoria" que preparou 
o congresso inviabilizou qualquer dis
cussão e permitiu o esvaziamento do
Congresso, já que muitas delegações
voltaram para seus estados logo após
o almoço. E como se nã.0 bastasse
tudo isto, a mesma "diretoria" aprovei
tou a ausência dos delegados de 
oposição e durante 60 minutos apro
vou· a fundação da CONAM, carta de 
princípios, estatutos e declarou uma 
das chapas vitoriosas. Os delegados 
do RJ, BA, SC, PR, AL, GO e o Distri
to· Federai· retiraram-se. Fato consu
mado: estava criada a CONAM . 

Durante os dois anos e sete meses 
que se seguiram, a CONAM afundou
se no imobilismo e quase desapare

. ceu. Ressurge para realizar seu li
Congresso em 1984. 

UCONGRESSO 
Em setembro de 1984, a CONAM 

convoca o Movimento Comunitário 
para realizar o li Congresso em 8 de 
dezemb!? de 1984. Ou seja, o objeti- · 

vo era rea I zar o congresso sem ne
nhuma prer,aração, pois em dois me
ses seria impossível realizar discus
são na base das entidades do país . 
Frente a esk fato, setores combativos 
do Movimer 1to Comunitário ingenua
rr;C, :ic ini� . .. .. ;·: urnd i\fiõ ;;u;·J '\jErvc,1-
ver a CO�L \M" ao movimento autô
nomo repre'. entativo. Foi uma luta em 
vão, pois n::,,:1a mudou. Repretiram-se 
os mesmo ,feios do congresso ante
rior resultado na eleição de uma dire

. toria_ comprometida com setores con
servadores tJ refom,istas projetando a 
CONAM cor o sustentáculo de seto
res que apoiavam Tancredo Neves à 
Presidência da República, preparanao 
a entidade para o apoio irrestrito à 
Nova Repúbli�. 

A prática da CONAM até o 111 Con
gresso só continuou ineficiente, sem 
expressão. O fisiologismo e a partida
rização das diretorias eram as princi
pais marcas da CONAM. O Movimen
to Comunitário viveu mais um ano e 
três meses sem articulação, sem lutas 
e em direção. 

Ili CONGRESSO 

Em Brasília, em março de 1986 
realizou-se o Ili Congresso, que f ôra 
adiado duas vezes para ser "usado" 
como espaço de apoio irrestrito ao 
Plano Cruzado. 

Não houve preparação anterior em 
discussoo sobre o Regimento Interno. 
É importante destacar que, como nos 
Congressos anteriores, mais de 6�� 
oos participantes fizeram turismo e 

z::e,@>@>tk\:····;;,m�r+:<ct··±tJ • 



li SIMPOSIO NACIONAL - "O Futuro do Trabalho no contexto da América Latina" 

De 12 a 15 de novembro de 2005, nós da Pastoral Operária do Brasil, sendo fiéis à vocação de ser presença de Igreja profética e 
solidária no mundo do trabalho, comungando com os trabalhadores (as) suas alegrias e esperanças, tristezas e angústias, 

realizamos o 2º Simpósio Nacional, cujo tema foi O futuro do trabalho no contexto da América Latina. 
No decorrer do Simpósio, além do contato pessoal e de muito calor humano, muita mística, música e festa, organizamos nossas 
reflexões e estudos através de cinco metodologias que nos ajudaram a abordar os desafios do trabalho no Brasil e na América 

Latina: o painel, depoimentos, a análise de conjuntura, as oficinas e uma conferência, que são apresentados nesta edição especial. 
Houve presença de 200 participantes vindos de 13 estados do Brasil. Este é o II Simpósio com este tema. O primeiro Simpósio 

aconteceu em novembro de 2001 e deixou tarefas que se concretizaram em 4 anos de debates e estudos sobre o futuro do trabalho 
no Brasil. Desta vez, o contexto se ampliou para a América Latina, contando para isto, com o representante da Pastoral Obrera 

do Chile, Diácono Bernardo Javier. 

Nova Cultura de Trabalho exige um novo 
estilo de vida e de consumo 

Fragmentos de fala proferida pelo Professor/Doutor Carlos Brandão 

N
o há dúvida de que nos sentimos ingressando

numa nova era. Felizes os jovens e as crianças,
porque serão realmente pessoas de plenitude da

nova era, de um novo mundo. Alguns estudiosos cha
mam de ERA DO CONHECIMENTO, outros de ERA 
DA CONSCIÊNCIA. Outros, ERA DA INFORMAÇÃO. 
Teillard de Cbardin, um homem que viveu a tristeza de 
ter os seus livros proibidos pela igreja, sobretudo nos 
seminários, até sua morte - depois é que ele foi libertado 
dessa proibição - já prenunciava esta Era e tinha inclusi
ve uma visão anti-apocalíptica. O final dos tempos não 
seria de apocalipse, de guerra, mas de uma humanidade 
cada vez mais convergente, no amor, na liberdade, na 
troca, na reciprocidade. Então o fim do mundo seria a 
própria irmandade do mundo com Deus, que viria convi
ver conosco aqui na terra. Porém, outras pessoas movi
das pela sua sensibilidade se perguntam: será que haverá 
mundo bastante para que a gente possa viver essa nova 
era do conhecimento da consciência, da amorosidade? 
Saberemos nós seres humanos ingressar nessa era, re
verter o rumo que nós temos dado ao que chamamos 
desenvolvimento, progresso e realizarmos aquilo que são 
as grandes promessas do Evangelho, de outros livros de 
outras.religiões - uma humanidade irmanada e pacifica
da também com o mundo natural, uma terra fértil, 
despoluída, carregada de vida? Ou será que no caminho 
em que vamos, com nossas próprias mãos destruiremos 
esse planeta? Isso que parecia ameaça meio bíblica, meio 
fantasmagórica há algum tempo atrás, hoje é absoluta
mente palpável. 

Um desses grandes pensadores, há uns 10 - 12 anos 
dizia: "temos 50 anos pra decidirmos se vamos continu
ar ou se vamos extinguir com as águas do planeta, com 
as vidas dessa biodiversidade, e com a nossa própria exis
tência". Há algum tempo atrás ele disse: "já não temos 
mais os 50", e esse é um dilema concreto. 

No livro escrito pela francesa Viviane Forestier, " O
Horror Econômico" ,ela toca num aspecto de um mundo 

do trabalho, que muitas vezes não aparece. A felicidade 
não aparece nas pesquisas, que mesura apenas números 
de empregados, desempregados. Ela trabalha com a per
gunta: O que acontece com o mundo interior, com a 
pessoa que vive como joguete dos interesses do merca
do de trabalho? E ela vai mostrando o que esse mundo 
vem produzindo em termos de mudança de identidade 
dentro de jovens, que é a criação de uma nova servidão. 
Não só nas fábricas, mas também nas universidades ... 
em geral, ou vc se enquadra, ou eles te mandam embora. 

Frente a este quadro eu vejo 04 perspectivas: 
• A primeira é seguir os que aderem a esse projeto

neoliberal. Dizem que este é o único sistema possível e o 
caminho é aperfeiçoá-lo. Alguns até apelam pra Jesus 
Cristo. Tem um livro chamado "Jesus cristo, o maior 
homem de negócios do mundo". 

• A segunda tendência é a que diz: Sim, esse é o
único sistema possível, mas ele é imperfeito, mas não 
apenas tecnicamente imperfeito; ele é politicamente in
correto. Dizem: sejamos homens de negóciuos 
respons'veis, capazes de incorporar não uma outra for
ma de gestão do capitalismo, mas pelo menos uma ética 
um pouco mais humana dentro dele. 

• A terceira tendência exalta que esse não é um sis
tema humano, ele não foi construído por uma humani
dade solidária. O caminho, chamado sociedade socialis
ta, existe. Se em termos históricos ele não deu 
resultado,esteve ligado a imaturidade com que ele foi fei
to neste momento de história. O socialismo, através de 
uma revolução armada ou não armada, ainda é um cami
nho, e passa por uma revolução estrutural que reverta 
processos políticos , econômicos, sociais. 

• E uma quarta tendência entrelaçada com esse ter
ceira apregoa: de fato essa não é a sociedade ideal, ele se 
realiza através do aumento das desigualdades, e nós po
demos pensar outras formas de realização do trabalho. 
Podemos pensar por exemplo, uma sócio-economia so
lidária. A diferença seria que, ao invés de esperarmos 

que isso venha acontecer numa pátria socialista, através 
de uma transformação radical; isso pode ser construído 
numa experiência do dia-a-dia, podemos agir como ação 
corrosiva, trabalhando no interior do sistema, mas cri
ando nele outras formas de nos organizarmos, criarmos 
as condições de gerirmos a nossa experiência de traba
lho, sem recriarmos o modelo do mundo dos negócios, 
tendo como palavras chave: solidariedade e socialismo 

Mas só seremos capazes de pensar formas alternati
vas de transformação do mundo, se cuidarmos do meio 
ambiente e, ao mesmo tempo criar, entre nós, seres hu
manos, novas modalidades de estrutura e de relações do 
cotidiano, pautadas pela solidariedade da comunicação 
entre nós. Coragem de enfrentamento, apesar da expec
tativa do mundo dos negócios.de que nos tornemos cada 
vez mais competententes e impregnados de um desejo 
individualista de sucesso. Em cada lugar de resistência, 
que nós possamos dizer: Basta! um outro mundo é pos
sível. Nós estamos dizendo ao mundo que de fato, não 
estamos dispostos a nos render e temos de fato condi
ções de começar a criar a aprtir da nossa própria experi
ência cotidiana, esse mundo. de uma vivência de uma 

experiência solidária. Aqueles que estudam essa possi
bilidade dizem que não bastam grandes políticas estru
turais, modificações que alterem um regime por outro; é 
preciso que a coisa parta do coração das pessoas, de 
uma conversão interior profunda, que inclusive torne 
aquele" Veja como eles se amam!", uma verdade co
tidiana. Podemos nos perguntar por exemplo: Porque con
tinuar comprando nos grandes supermercados e injetar 
recursos que vão ser mandados pro exterior? Porque 
não fazer despesa no bairro onde moro? 

O essencial não é o que é feito de nós, o capitalismo, 
o neoliberalismo. Nós vivemos uma história amarrada
por tudo isso. O essencial é o que nós podemos fazer do 
que fazem de nós, apesar de tudo, estarmos juntos uni
dos, e abertos a criação de um outro mundo. 





A CRISE DA SOCIEDADE DO EMPREGO 
Por Manoel Rodrigues Jií.nior 

Coordenador Nacional da Pastoral Operária do Brasil 

A Pastoral Operária iniciou em 2001 o primeiro simpósio, com a reflexão sobre 
o trabalho, em nível nacional. Agora, em 2005, Ampliamos essa reflexão sobre uma
nova cultura do trabalho po contexto da América Latina. Porque temos a compre
ensão que enquanto o capital financeiro se globalizou, a luta por um trabalho digno
continua muito localizada. Daí, a grande importância de estarmos debatendo com o
companheiro Javier, da Pastoral Obrera do Chile.

Estamos vivendo a chamada "crise da sociedade de emprego", que na década 
de noventa na América Latina, trouxe consigo, o fenômeno do desemprego, do 
trabalho precário, do achatamento do salário mínimo associado ao sub-trabalho à ' 

desregulamentação geral da legislação trabalhista. Tudo isso para atender ao de-
sespero dos capitalistas que, diante das crises - que o capitalismo sempre teve -
correm a acumular os maiores lucros possíveis. 

Desempre,:o 
Dentro desta crise, o desemprego é também um fator da acumulação de lucro. 

E existem alguns fatores que compõem esta problemática do desemprego. 
+ Desemprego progr_amado - A primeira questão é o fato de que o desemprego

não aparece por acaso. E perfeitamente programado e planejado para acontecer. 
• Financeirização do capital - o capital é aplicado e fica acumulando 24horas

por dia sem gerar um posto de trabalho. 
+ Desenvolvimento econômico - o fato de um país se desenvolver não sianifi-

' "' 

ca que vai ter emprego. Quando se fala que a economia está crescendo quer dizer
que o PIB cresceu de acordo com o lucro dos bancos e não na melhoria da qualida
de de vida do nosso povo.

+ Qualificação profissional - trabalhador formado não significa trabalhador
empregado. 

+ Tecnologias - As tecnologias não são fatores determinantes da geração de
desemprego. O que gera desemprego é a questão política que condiciona e mani
pula as tecnologias para beneficio de uma minoria. Nossa luta é para colocar as 
tecnologias a serviço da vida 

+ Contradições inexplicáveis - enquanto o desemprego atinge pai e mãe de
família, a criança que poderia estar brincando, está trabalhando. Os empresários 
falam que é importante o livre mercado, mas quando o pobre trabalhador coloca 
suas coisas para vender, ele apanha da polícia. 

Esses fatores fazem parte de um discurso que nós temos que combater porque 
é o discurso que tenta transferir a culpa do desemprego para o trabalhador. É O 
discurso da culpabiHdade. 

Pistas 
Levando em conta que algumas Ferramentas de luta_se encontram bastantes 

enferrujadas, como é o caso do movimento sindical, é preciso buscar saídas criativas 
e concretas, na perspectiva de se resgatar o verdadeiro sentido do trabalho. A Pasto
ral Operária do Brasil se colocou nesta tarefa e buscamos, entre outras ações acom
panhar experiências de economia popular solidária. Várias cooperativas, casas de 
solidariedade, grupos de trabalhadores autônomos (mais de setenta espalhados pelo 
Brasil). Essas experiências só serão inovadoras se romperem com a lógica do siste
ma capitalista, ou seja, numa cooperativa, por exemplo, além de os trabalhadores 
discutirem a situação da escoação dos produtos, eles precisam também participar das 
lutas do bairro, luta contra a ALCA e outras ações políticas. 

Lembrar de 1979 e 1980, quando aprendemos com a Teologia da Libertação que 
política não era exclusividade de partido nem de sindicato. Nós temos que resgatar 
isso e resgatar o tra
balho de base. 
Estamos vivendo um 
momento difícil, mas 
foi nos piores momen
tos da história que nos
so povo conseguiu 
construir o novo. E se 
tivermos essa convic
ção, estaremos dando 
um verdadeiro teste
munho de esperança. 
E, portanto, sejamos 
todos/as bem vindos/ 
as a esse sonho que é 
possível! 

A CRISE DA SOCIEDADE DO EMPREGO 
Por André Langer 

Membro do CEPAT - Centro de Estudos, Pesquisas e Apoio ao Trabalhador 

Nesse começo de milênio há 
trabalhadores gritando - alguns 
até queimando carros para serem 
ouvidos - dizendo que não tem 
trabalho. 

Porque parte dá sociedade já 
não precisa participar da produ
ção de riquezas, por conta da re
volução tecnológica. Estamos 
numa sociedade de precarização 
do trabalho, de uma pobreza que 
não é natural, mas que é produzi
da. Pegando nos últimos 200 anos, 
percebemos uma construção de 
sociedade em que o trabalho en
tendido como emprego passa a 
ocupar um lugar central. Em tor
no disso, se constróem valores. 

O primeiro grande valor é jus
tamente o fato de o trabalho ser 
considerado como emprego e tudo -�--- ll

girar em torno dele. 
A nova organização do trabalho fundada no toyotismo muda as relações de 

produção (produção flexível, eliminação de estoques, células de produção, qualida
de total, trabalho em equipe e polivalente) e muda também as relações de amizade, 
que demoram anos para serem construídas. 

Por outro lado, a globalização neoliberal - transnacionalização do capital, a 
desregulamentação, a hegemonia do mercado, financeirização - e a revolução 
tecnológica da informação influenciam o mundo do trabalho. O resultado desse 
processo todo é a precarização e barbarização do trabalho humano, expressa fun
damentalmente em duas realidades novas: 

a) dualismo social, ou seja, os integrados nos seus diversos níveis e os não
integrados; 

b) novas formas de trabalho (terceirização e informalidade) e o fim dos limites
entre trabalho e não trabalho. 

Por fim foram apresentados pelo expositor os principais desafios para a organi
zação dos trabalhadores: 

1) Necessidade de se partilhar o trabalho necessário e existente - Como
partilhar o trabalho existente na nossa sociedade? já que alguns se exau
rem e outros não têm trabalho?. Redução do tempo de trabalho é uma
alternativa, eliminação das horas extras, banco de horas, o fim do traba
lho dos aposentados. Há que se criar uma nova solidariedade social, que
se chama partilha do trabalho existente.

2) Lutar pela distribuição da riqueza social (defesa do salário mínimo, renda
cidadã) o capitalismo hoje não tem necessidade do trabalho de todas as
pessoas, mas não descobrimos nova forma de distribuir a riqueza. Aqui
entra a defesa do salário mínimo, renda cidadã incondicional.

3) Preocupar-se com uma nova concepção de trabalho e poder (economia
solidária e ecologia) Há um determinado tipo de trabalho que está em
crise que é o trabalho-emprego. Não significa que todo trabalho esteja
em crise. Há muita necessidade de trabalho e também de poder. Aqui
aponto para duas questões, como pistas para novas formas de trabalho: A
economia solidária e a questão ecológica.

Um novo olhar teológico sobre uma 
nova cultura do trabalho 

Diácono Antonio Portes, Assessor teológico da 

Pastoral Operária Nacional 

Para se chegar a uma re
flexão de um novo olhar te
ológico sobre o trabalho é 
imprescindível, num primei
ro momento, identificar a di
ferença entre trabalho e em
prego. Definiu-se que traba
lho envolve esforços físicos 
e mentais, para transforma
ção da natureza, em benefí
cio do ser humano. Empre
go por sua vez, trata-se da 
relação por meio de um con
trato, no qual o dono de um 
meio de produção contrata 
um trabalhador, que vende a 
mão de obra. O trabalho já 
era realizado pelos seres hu
manos, desde o início da hu
manidade. Já o emprego é 
algo mais recente, tendo sur
gido com a Revolução Indus
trial, no século xvm. 

A partir daí, e tomando por base também o livro do Gênesis, capítulo 1, a 
conclusão é que nosso Deus é um Deus trabalhador, que realizou o trabalho da 
criação e criou homens e mulheres para dar continuidade à obra da criação. 

Quando falamos nova cultura, dizemos que não concordamos com essa cultura 
empresarial de exploração do trabalho, que só traz desgaste e morte ao trabalha
dor. Nós, cristãos queremos vida e tomamos para nós a missão de transformar, 
criar uma nova cultura do trabalho, porque ser cristão é adotar uma postura crítica 
de transformação, para sair fora do capitalismo. 

E quando falamos sobre um novo olhar teológico, dizemos que vemos teologi
camente o trabalho como elemento criador das necessidades da vida e do mundo, 
trabalho como bênção de Deus, e não como castigo ou maldição. 

Textos bíblicos em destaque: Gêneses, 1 
Mateus, 20- 25 a 27 
Marcos, 10- 42 a 44 
Lucas, 22 - 25 a 27 

Receba as notícias da PO em casa. Faça sua assinatura. 
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Outro fenômeno interessante que ocorre no mundo do trabalho é o desequilfbrio Banco: Bradesco, Agência: 500-2 (Praça da Sé) , Conta: 47591-2

entre falta e excesso de trabalho. Você tem pessoas que estão trabalhando, tem Nome: Instituto Nacional Santo Dias
emprego, mas trabalham tanto, que não têm capacidade física de gozar da vida, de 
ir ao clube, sair. A vida gira em torno do trabalho. Por outro lado, há O desemprego, Para fazer a sua assinatura, basta preencher o cupom, depositar em nossa

com todo tempo que as pessoas queriam, mas igualmente não podem gozar da vida,v .,, • ,._� conta corrente o valor correspondente da assinatura e enviar-nos o comprovante

porque não têm salário, nem segurança ... Portanto, temos uma sociedade em que de dep6sito pelo fax(Oxxll) 6618-1077. 

ninguém pode usufruir da vida. Sofre quem tem emprego. Sofre quem não tem Assinatura Anual: R$ 10,00 (dez reais) 

emprego. 
Assimttitra de Apoio: R$ 15,00 (quinze reais) 

Assinatura para o Exterior: US$ 10,00 (dez dólares) 

Uma nova cultura do trabalho sob a 
ótica de gênero 

Miriam Nobre - SOF ( Sempre viva Organização Feminista) 

da Marcha Mundial das Mulheres 

Ao tratar da desigualdade na relação de gênero que resulta na opressão e sub
missão da mulher em nossa sociedade, observa-se três questões essenciais. Em 
primeiro lugar a constatação 
da invisibilidade do trabalho 
das mulheres cuja atividade 
doméstica no cuidado dos fi
lhos e do marido não apare
ce para a sociedade. Essa 
invisibilidade acaba reforçan
do o machismo e a submis
são e não reconhecimento do 
trabalho da mulher. A Mulher 
no Brasil gasta 40 horas se
manais de trabalhos domés
ticos e as que moram com 
companheiros gastam mais 
tempo do que as mulheres 
que apenas tem filhos. 

Em segundo lugar falou
se sobre o lugar ocupado pela 
mulher em nossa sociedade. 
Ou seja, assistimos ao au
mento significativo da parti
cipação da mulher no merca
do de trabalho sem a correspondente igualdade salarial. 

As mulheres que exercem o mesmo trabalho que os homens ainda ganham 
menos. 

Taxa de Atividade 

Homens- 72,9% 

Mulheres- 50�7% 

18,6 % das mulheres brasileiras 

trabalham como domésticas 

Em terceiro lugar destacou-se a importância de se combater o machismo no 
interior da família e na sociedade destacando-se o papel importante das delegacias

especializadas no combate a violência contra a mulher e as casas abrigo como 
espaço de acolhimento das mulheres violentadas. 

Por último chamou-se atenção para o empenho na qualidade da organização das 
mulheres devendo contribuir para isso a mobilização do 8 de Março, a organização 
da Marcha Mundial de Mulheres e construção de bandeiras de lutas tais como o 
combate á pobreza e a defesa do aumento do salário mínimo. 

E para avançar 
na discussão e dar 
passos para colocar 
em prática a rela
ção de gênero, é 
preciso compreen
der que enquanto as 
mulheres se consi
derarem cuidadoras 
( como emoção) e os 
homens cria ti vos 
(como cabeça), as 
mulheres certamen
te continuarão sen
do exploradas. 
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Na Análise de Conjuntura, dia 13 pela manhã, o 
companheiro Carlos Francisco Singnorelli, vereador em 
Campinas, nos apresentou de maneira provocativa as 

questões estruturais que no seu entendimento estão por trás 
da conjuntura atual. Procurou demonstrar que estamos 
vivendo em meio a um processo de crise de civilização. 

Aquela sob a qual vivemos, e na qual viveram nossos pais e 
avós. Trata-se do que ele metaforicamente chamou de 

metáfora da ponte. "Estamos deixando o passado para 
trás, caminhando em direção a um futuro inóspito e 

desconhecido, pisando numa ponte pênsil que balança 
constantemente. Trata-se de uma crise do sistema econômico 

de produção de mercadorias, uma crise espiritual, crise da 
razão e da ciência, crise do Estado e do modelo político de 
representação burguesa, crise da esperança e, finalmente, 

crise de sustentabilidade". Como pistas indicou 
rapidamente a necessidade de discutirmos a construção de 

novas formas de representação política que superem a 
democracia burguesa que temos e sobretudo uma séria 

reflexão sobre uma nova cultura e uma nova ética. 

e 24 a 28 de janeiro Fórum Social MundialNenezue)a 

i 1l.9í f vereiro Plenária da campanha Contra a Alca 
do Estado de São Paulo 

ia 22 dt fe,.rereiro Reunião da Coordenação do Grito dos 
Excluídos 

Uta 08 de mar� Dia Internacional da Mulher 

Df> 08 a 14 de março - Jornada Nacional em Defesa das 
Águas 

f.Je 14 d :, de marm Seminário sobre Haiti seguido de 
Audiência com o Governo Federal e Ministérios em Brasíliaos 
Direitos Humanos 

+ Uia 16 dP marco Reunião do Conselho Politico da Auditoria
Cidadã da Divida - em Brasília

4 - Pastoral Operária Nacional Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores

Depoimentos 
Por meio de depoimentos ( desempregados organizados, experi

ência de grupos de trabalho e renda, a realidade de um traba

lhador empregado e sobre a missão e ação da Pastoral Operá

ria) ident{ficarmos na Luta de muitos companheiros ( as), algu-

mas luzes, ânimo e esperanças. 

Com o depoimento 
do Sr. Efi.gênio conhece
mos o trabalho do Mo
vimento de Luta contra 
o Desemprego organiza
do na Diocese de Santo
Amaro pelo pessoal da
PO a partír da CF de
1999, que tem se multi
plicado em inúmeras ou
tras iniciativas tais como:
grupo de costureiras, das
Margaridas, de
Catadores de Papel, de
Fuxico etc. Sobretudo constituiu ânimo duas frases ditas pelo Sr. Efigênio e que
devem nos orientar: "A luta é difícil, a gente cai levanta, mas sempre começa

mos de novo". "Não sabemos muito o quê fazer, mas queremos, conversar,
discutir, formar. Esse é o trabalho da PO."

Do Ceará, conhecemos a experiência da COOPSOL e o projeto Reconquistar, 
cujo objetivo é promover a qualidade de vida através da conscientização política, de 
requalificação profissional. Destaca-se o apoio da UFC no projeto de incubação de 
cooperativas. A dificuldade em comercializar a produção e o problema do registro e 
dos impostos, além da sedução permanente pelo trabalho precário são desafios que 
precísam ser superados. Do Jpiranga, São Paulo, fomos informados sobre o traba
lho da Casa da Solidariedade, que tem como objetivo organizar os desempregados e 
ajuda-los a encontrar saídas para o desemprego. O companheiro Ricardo Paris, 
eletricista e trabalhador da Sanasa-Cainpinas falou-nos sobre os desafios enfren
tados pelo trabalhador, tais como os métodos..de coerção e de controle que impedem 
a formação da consciência e o companheiro na empresa e o stress fruto do aumen
to da exploração. Ricardo chamou ainda atenção para a necessidade de a PO ser 
mesmo presença nos locais de trabalho, assim como a necessidade de se recuperar 
o conhecimento da prática de Jesus e retomar a prática das revisões de vida operá
ria. Finalmente a companhei ra Antonia Carrara, coordenadora nacional da PO, apre
sentou um pouco da história e da missão da Pastoral Operária alicerçada na denún
cia, na proposta de uma nova sociedade e de uma ação profética junto aos trabalha
dores (as).

Todos os textos deste boletim encontram-se na íntegra, no site da Pastoral

Operária - www.pastoraJoperaria.org.br 

11;1a;Jfifl 
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--Jornalista: Antonia Carrara/MTB 13746-SP • Diagramação: Maria do Amparo
Secretaria Nacional da.PO: Rua Guarapuava, 317. Moóca, São Paulo·SP • CEP 03164-150
Tel.: (OKXf1) 6695·0404 • 6692-0538 • Fax: (Oxx11) 6618-1077 , E-mail: po.nacionat@ig.com.bf
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UM ACONTEC!MfNTo 

/VIU/TO IMPDRTANTé 

PARA A 
JUVENTUDE rRABALJIAboRA 

NO BRASIL E EM CADA CANTO DO MUNDO A SITUAÇÃO DOS 

JOVENS TRABALHADORES E, FUNDAMENTALMENTE A MESMA. 

CONSEQUENTEMENTE A CAUSA DESTAS SITUAÇÕES SÃO IGUAIS. 

NAO E.XiSTE SOLUÇÕES REAlS 
SE NÃO EXi5TiR 50LUÇÓES 

iNTERNACiONAÍ5 

EM 
PA 

T0005 

CtA55E 

os L(J6'Af<�S� N05 JOVéNS 
., .

0/)€/<A RIA ; 

.·, SOMOS EXPLORADOS; 

,': SOMOS MARGINALIZADOS: 

.'. NOS DIVIDEM 

,': NOS UTILIZAM PARA A PRODUÇÃO E O CONSUMO 

Em todo 6 o.6 lugaJteA, 

nÔ-6 JOVENS TRABALHAVc1RES, 

110.6 c.ampJi.omdemu.6 a a:tuaA j wúo.6 

1:iU-6 e.ando -6 oi.uç.õ e.ó e.o nCJle,taJ., 

c.om o obJeLi.vo de tAoc.aJt a 1ta.,<.: 

deJJ,ta. .6oCÁ.edade e no.6.611-6 vidll.-6. 

VeJJta �01tma, 
vamo-6 -6 e.ndo p'tc•ta.goni-6-tlió ativo!> 

de. no-6-6a piõp,úa LibeJvta.ç.ãc, 

do e.o n j wito da c1.II-6.6 e O pVta/Úa 

e de t.odci O povo opJt,únidc·. 



PARA DAR RESPOSTAS ÀS NOSSAS 

LEGÍTIMAS ASPIRAÇÕES, 

DE UJl,f MOVIMENTO DE JOVENS TRABALHADORES 

� ORGANIZADOS EM NÍVEL INTERNACIONAL 

NA JOC ENCONTRAMOS ESSES 

QUE NOS PERMITEM ATUAR 

EM COMUM, CRESCER EM 

C ONSCIENCIA E 

A ORGANIZAÇÃO DA MASSA 

JOVENS 

Jl,IUNDO 

M TODO O MUNDO, NOS REUNiillS, DISCUTIMOS, NOS 

AUTO-CRITICAMOS, NOS ORGANIZAMOS E TOMANDO 

CONSCI�NCIA, NOS COMPROMETEMOS E LUTAMOS POR 

lP.-fA LIBERTAÇÃO DE TODOS OS HOMENS. 

NA JOC INTÉRNACIONAL (JOCI) TEMOS UM PONTO 

DE UNIDADE E SOLIDARIEDADE E UMA FORÇA QUE 

MULTIPLICA OS VÁRIOS ESFORÇOS DIÁRI OS, QUE 

OS JOVENS TRABALHADORES TODOS 

OS LUGARES DO MUNDO. 

\957.19BJ 
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Para chegar a isto, a cada 4 anos 

encontramos jovens trabalhadores 

de quase 50 países de diferentes 

línguas e costumes no 

CONSELHO MUNDIAL. 

NA ITÃLIA, ROMA ........... 1957 
NO BRASIL, RIO DE JANEIRO .. 1961 
NA TAILÂNDIA, BANGKOK ...•.. 1965 
NO L1BANO, BEIRUT .......... 1970 
NA ÂUSTRIA, LINZ .......... 1975 

ESTE ANO SERÁ NA ESPANHA 

DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 

No período de 75 a 83, aconteceram dificuldades que impediram 

a realização do Conselho normalmente. Sendo assim, existiram 

algumas tentativas, como: 
* CONSELHO EXTRAORDINÁRIO ÁUSTRIA 1980

neste conselho, nem todos os países participaram,
inclusive o Brasil. 

* ENCONTRO INTERCONTINENTAL BOGOTÁ - 1981 
Foi neste encontro que se elegeu o SECRETARIADO INTERINO INTER-

NACIONAL e o COMITf INTERI:'.110 INTERNACIONAL que têm como ta

refa principal, a preparação e organização deste CONSEL HO MUNDIAL 

se realizará na Espanha este ano. 
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Desde O mes de setembro de 1982, todos os movimentos nacionais 
estão em faze de preparaçao. Então nós jovens trabalhado 

res, teremos a oportunidade de intercambiar nossas experiências 
destes últimos oito anos, para continuar nossa luta diá

ria, para mudar a situação que vive a juventude trabalhadora e 
o povo oprimido.

ELE5 

Pelo Brasil participarão dois delegados 
e um assistente no CONSELHO MUNDIAL. 
Eles levarão a nossa realidade e o que 
fazemos como JOVENS TRABALHADORES. Eles 
irão com a tarefa de não sÕ representar 
a JOC, mas também, TODA a Juventude Tra 
balhadora Brasileira. 

• 

TEM O PAPEL JIE.' 
+ Ap11.ue.•italt no.MM c.oncüç.õu de vida. e .tlta.balho;
+ .tlt.a.nómit.ilt. Oó avanço& e cü.5,<.c.ulda.du do Mov-in1e•it:o

.f..alt do &.tu:iil, bUõc.ando 601t.ma..6 c.onCJt.e-ta-6 de AÇÃO; 
+ mMtltall. c.om e.xpvú.ênu.a c.onCJt.e.ta., a AÇÃO de Mov-lme.n:to JOC na.ó

bJuc.a.õ, c.omVLCÁ.O, c.onõ.tltuç.ã.o civil, ba.hr.'to, gll.upo.6 de joven/2, e.m
pJte.gada.ó dom'ê.6.üc.a.1.,, e. a. 01Ueri;taç.ã.o que :te.moJ.i da.do;

+ U.tlteÁÂ.all. 0-6 la.ç.oó de .&oUdaJueda.de. c.om o.� jeve.n.,� :tJi.a.balha.doll.U de.
ou.tito& pa2.6u ( Ã6JU..c.a., M-<.a., Eul!.Opa. e Ainvúca do No1Lte. l, a pa.tt:túz.
de. um c.onhe.c.-lme.n:to ma..toll. de. .óUa..6 Jz.e.ali.da.du;

+ Jz.e.v-<.õâ.o do plano intVLna.uonal a. paJtÂÁ.Jt do úl:túno Conú.iho Munc:üai.
e. :toma./!. dewõu que. peltmda.m uma AC'M c.omum In:tunauonal pa/Ut M
pll.ÕXÁ.mo.& qua..tlto a.no.ó.
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OBJETIVOS DESTE 

M�S DA JOC-INTERNACIONAL 

- Desenvolver atividades que nos
ajudem a conhecer mais a reali
dade da Juventude Trabalhadorã
a nivel mundial;

- Promover atos de solidariedade
principalmente aos povos da
América Central;

- Realizar uma Campanha Financei
ra para o VI conselho Interna=

cional da JOC.



� · con tae.ém 22 a 24 de março de 1991 

" A FELICIDADE E MAIS QU.S ll, SONHO É UM.A CONQUIST. DA QUAL 
SO'.,:OS PAin�IClPAI'1'.3S." 

Na certeza que nossa participação é ·un fato import8nte paTa 
a· realização desse sonho: Uma nova sociedade, onde a felicid2ne 
serã possível; as cÇ?ordenaçoes e alg1.rns rnili tantes de -vitória e 
BH se reuniram nos dias 22, 23, 24 de m8rço para o encontro de 
erproftrndamcnto d3 rcgiao, esteve presente: Angélica ( Lj_berDô.a d 
do .:-ZJ ) , I'e. Leon::1rdo ( Assessor ec lesiá:s tico ) , Toni nho ( e oord. 
N3 f·nal .), tor�and ( coord. Continental ). 

l( 

�ontos .profundados* 
-Dis ussào ilo 'üul sobre o '.J º . C ont:·,Te fJDO.

-A rof. rlocumento n0mero �-
-Inf. Conselho !.!undial.
-Reflcxio d3 iôportancia do JT.
-7.::ncontro sír.,1:i.c ,Ü: T'erqpec ti va/Pre paraçâo/ • INANÇAS.
-Infra-cstr·ttur··.: .-\valiaçâo dos usos da casas da JOC.

Inici8_mos o en ontro as 14: 15hs com: Colocaçã . .o .... Jo objetiva 
e 2.s perspectiva de cada um· q1.1e no geral : sair do encontro com 
o má,ximo de comprie.dção sobre o Congresso para encaminha-lo com
o mini.Elo de .Jjf ic 1 l.ldade; Normand conhecer como a JOC trabaU1a*!)l!(J'
por ree;iao e conlieccr os militantes.

1 

Conselho f!,,1.ndial 

A cada ,?.no qne pélssa, o conselho · T:�urnh al vai t01:1ando m3is 
Ji.mporter.:cia na JOG, no irii.cio ngo tinha a mesma dirnensao de jo
je, a JC.C fot crescendo n1:unericamente a nível·. M1.1ndial e corn-10-g, 
gui l. uma �xpre ssao �orte dentro da igreja. =:ssecre sei.menta :. tró-t 
xe cer�a preucupaç�o no interior dessa, as cries e divereencia; 
fornr:t j_ül.õ·!:1�:.1:-0. 

--- -�- - 1 

-68 surgiu uma crise 1 1de identidade no in teri-or do rnovinto: Pa
ra onde vamos? Sssa d1isc•1ssã·o c 1 nnino .1 com o conselho I1!1u1dial 12,'.Il
7'J de onde saiu a )eclaraçao de Princípios �--�( DP ) tarefa de ed_;_
· e :::-.Ç:!O e m2is d i vergenc ia porque a -:r)p nao trou.xe a mesma e oni:pri:
cnção para todos e a igreja começou a exigir posiçôes do movi:me�
to e i:;_ 1.le este " assu.misse". a sua carac�erística crista. :=ssaq r1�
yergencias foram e.profundadas no conselho·. de Madri em P.3.
e6.6seurge a ClJ OC patrocinada· palas países quEf'.divergia da dis.-".
c:.:i.::rnâo frente a DP- França, Inglaterra e IJ:al ta.
-87 C.Mt1üdlal, aparti:r daí a CIJOC também_q.orne--ç·a fazer seus con-
selhos r�undiais. 1 

-91 C. lfawdial em Adelaide (_ '.Australia ) dentro de ·.,1.m contexto
m2is ··t�_:'._"" .. _�>, _·'::�t�.nte ao conflito, ja·c:e têm IJ.Illa caminhada.
*O que pretend2 2sse Conselho?
-.l!'azer 1n:� re·-n:-:;o ::iepois da Dl") ( ,Lj.n.s ) ;

-.r'• - .. · • __ .._ . 1: -. 

- �\w;lise d;:,9 e·,·2e:d. Ü r,cias e y;�r'I�e tr?'J.X��·re-$..r:ostas
�\n{.� i�c da �'2 Lt· 1t ire 2 nLrei'J',í1,1.ndial

I • 

\ 
,, 

!íovi:.11e1. to é:'. partj_ r d o rlano �In- ·erJ,2G i or,al
./ 

,. 

1 :.:ne j 2.2:' a 
1 

1nc ,·.·- 1 ,-.--u
"., ·.ri ··"' lJ \......, ..:. ... � ... ·- .J..J.J..,' _._ __ ._u,..;: 

,/ \ ""i. 
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t···rlci.:::: e ligado. ;_i eoordcr..2-çi'i.o J:iacion2l e q ie ter rn perspec'Li.ré:l de cor 
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PHulu11AÇIO _J:J.0 CONSZLHO r,TJNTIIAL 

-Ponto de Qrj_,:;ntac;'3.o: 1.3 3.nos de o ientação com11111 o J5 2.nos Je

expcrionc i c:s d:Lvcrsas e intercanbios .

-_eto�ar e fazer reflexão da orientação apartir de anãlise eeral dos

aí i·c s r:; d n j j tt e da açao , assa 2v2lü-:,_ção não deve ser f ej_ ta ap1-�r ti r 
de doc•unentos .: :J.L'D :e :::.'.'.{periências,e ver possíveis rnodificnçocs de a± 

C1J.1Ilas orientaçó:;s,:r(�afirmar mais a característica - cri tã de massa e � 

operária. 
-Analizar novas realidades:M1.1dança na política econômica internacio
nal, ·(lerra no Golf, movimenta, independentes nos pai:::8s ..

- torm�çio estenç�o�

-N�om.ento de receber novos paises que estão em. processo de provas pra-

ver se assu mem JOCI ex:. �q_uadór , Re.publica Dominicana, AJrica· ,]?'ara.:.. 
gdai;São trililta ecinco p1.s es membros etrinta e nove participarão do 

Concccho Llonaial. 

-CorJenaçiõ..,ContinJntal precisa trocar dois,indicados no processo de e

lei ção :, .3rasil ,,!,':2r �2r-1d�1 ;C olÔmbia, Gi 1 berto ;)te:ciec:·, Norm2nd?
JORNAL(JT) 

So:110 e�t2rrios t�··Jb:::.lhsnd'.) o ,J'C na cid9.des? 

rSua i.:n.port:::m�i.2 
- -·'-' P "'' ''-' e, e J L l' '-' Ç' '.'; Ü _.,_ .,_. .J:"-. V .__ t L.., • -.� • 

O JT é um r:1cio de a tinji�:nc_ '...! E�2ss2 da J,l,t:tt- e p._01sf'B '.3 no::,s? a 

n;lise mas neo estl �ndo be� a_roveitado. 

-C onc-re k:;':cnte t ::.:1os m.ai s ou m�nos cento e cinq_uen t,.1 ssina t·1: c 3s à: ni

v::l nc:�cioi:::-i.l f� '} �n·,ioria .rei to elas cicleéles. 

-O ,Jl' foi desc:-1tiuo L'. r,ivel rn?cion::.�l mas rn_, cidades noo foi fej_ t 1 1 nem . 

. hum::1 ref lec Ç80 ne S['8 s.entiJ O.

-Falho nos enc._�minha. '1entos da e ordenação 2.mp liad�. e das cidarl.cs 2

forma Je color�r 2 quesL�o do jornal. 

-.!\ té 3gora ::1::.' ;•v:JliaçQJEls sã o mais 
1
exte:rnas. 

-falto eujesttlos doQ proprios ndlitamtes

-Jol t:.1 ef.'
_� .. -:,tii"''l. rlr' 

-·-··. ..... .L -· ... ir1-!-;e e:2twt2s pore!n superficiais seg1,mdo alg•unas 2 v2li2ç0e::-:: 

S'.:!. J inh:..> 

1 l :ih  , I, l ' ' 
-p gira " ir, �2 �o Jorn2. e oo::..

-Se f:::i.z ncssa:::·io:.:.UE!.1 .'1clhor dü_,tri btüç��o do J•r de 'sJID2 forma rr13is or-
,,.."Il .. L'7.<·�,1P CO'., ,.1 l. "'C ,,-·,,-.·�o 1,'·' e,,,,, 1· 1"pOrtr,r•c1.· •::> 
�"' • - -• '-' J J....l. -" - ,A- � 1...--. \" .; - v .. �. J.L -...l ... e...•· 

-:·ont2.� e� r�·.t.:::j�1.:.:: uc -.rcndu:...=. 
-I: �.[irür n:: c1,,,;L�ll<2 alé;iJ.em. p2r2 pro0m.wia a

1 • 1 1;, 1 

, r··p uo u-'-. 



-Enviar p 8ra a Coord. Nacional os endereços da jjtt pesquizadnt: pa

ra o jQ Coneresso at� o final de abril ela ir� mandar o JT com a pro
IJOstC\ de asrünatura. 

-:stimativa: 80% renovar. 

-rroposta de cadastramento:20% sobre r.aaa assinatura, o cadastramento�

''berto a militantes e p:.:ssoas próximas; fichas de cadast1�0 nas cidades

nno e nec e s�oúri o e s tr ti1 :'é.: nas 09.se s.

_r_rm outro aspé:c to irnportante do JT: Ele c 1.:unpre ,1m pape 1 c'ie a j 11dar a fi
nsnci ar a própricJ JC(:.

-Na prepare.çao 11a �1J�1

- r.jvulgar .o JT.

?az�r ia estadual para assinatura e venda do jornal. 

*.GNCOT..:T:::tO �:.iihDIC AL *Hª 
1-lrepar2ç21.o de.s r,j d 3de s: 'I�S- Ramo industria fez .1ma di se 11ssao e irHhc u.ram 

l., ..• L. rlL�T ,n·"r'T' ... ''C'...,.'f' d 1·· .. "'u .. , , \_, "--� 1�,1 �.\,,. , , ,, 1, .. ..:,0- e 1n1r •

. \ espr�ctatjva é [:T .; .1,rle : Sair <10 encontro r,oin alguma orienta<;i:o d� 

-Como a JOC dove tr'-�halhe.r com diferentes têndencias.

-Até que ponto o que 1;.' e oloc ado n::i s te ses das tendé.ncias vem de en. -
�t' co�tro a s�a pra ·1�a. 

":'.'Qomo a JOC vsi estar ntuanno para os militantes poder trabo.lhar com 

trr\n uil:Lr13.<l� e co,. nr-\.ent::1
.,
;o 111üc?. nns estado�.-

-Aprofundar pacto social e projeto nco-libcral.
! 

-DiecLltir as questões das oposições e dar pistas numa orientação con-

junta na intervenç�o do mov.popular •
..l)efinir como JOG o q•.,te qD_.2remos e como vamos atuar. 

*Finanças: e� 40,000,00 ser� gasto no encontro e o estado nao tem pois

no encontro de aprofundamento foi raspedo o caixa,, está buscando forma

d.e e or:�eguj r.

h 11 -� e se e egou a cone usao que nao tem delegado 
ter rnili tantes envolvido na ação si.ndical a 

orc1nü�açâo d ,J JOC c1e BH é voltada para uma açaõ de bairro. 
r:, · -1111::rnças 

pre p'::!r::iec o p:.:i.r o encontro.Participar�o: Cidade do co,n 

l1'JI3 ClAU:;)lC, volte. Redor..do. com: BETH, f:DSON, MARIA. 

*�spectativ2: Confront:.:.�.' ox1y.=d.ê:ncias: Como concilhar trabalho à.e 11�::ise

com direção sindic�:l e desenvolver 11çâo : ·êo:1�0 mili t2nte d2 JOC.

-no processo de prcparaç;o eacr veram experj6ncias e cartas p2r� �s

-::.i:1.2.des porq,tc est:1v;_u�1 pre 1-1.c1.1p::1do�, com o encontro.Acharn imr,ortant

�I 



.incJ.uir na paulia: Eleiçoes comerciarios, a1scu1i.1r opus.1çoes: reterea

te; Volta Heaonaa, Curii;ioa, vii;oria. 

*Finanças- ·raJ.vez ,1e para i;irar. ao ex.

P S: �sta acontecendo no RJ reuniao para con-tinuar a prepa.r·açao ao e

encontro.

-<.:N'--'COncre 1iamen1ie até u momento u cun 1,;eú.c.io ao encuni;ro é esse: Anál3:

se mais ampla da conJu·liura, sit,uar como esliá o mov. operário e u cott

gresso àa CUT.

-Relaçao na es1iru1iura com a 1iereia ae eaucaçao da JOC.

-Quais sao nossos obJetivos a curto e médio prazo no mov. opeário.

-O que aproxima e distancia a1 JOC do mov. operário e que in1'luencias

tras para a or1entaçao d:o movimento?

*Finanças: O ex Nacional tem dinheiro até março apenas, frente a i�

so nao para assumir mais nada do que Já foi proposto.

** seria interessante,BH retomar orientaçao tirada, ver forma de paP 

ticipar porque nao vai apenas discutir orientação sindical no encon

tro e sim orj_en-ta<;ao piµ-a JOC. 

&:A- RJ se sente um vü 11th> frustado porque aJ cidac.ies nao trocaram ex

periencial::3, perce ue que nao 
I 
é o mumen1iu ue r'ecnar algumas uiscussoel:l 

porqt1e 1:a.11;ou preparaçao aas ciaades. 
; 

As perspec-civas l:lao mui 1,;al:l mas e 1n1,;eressan1ie .1mmorar que s-ao 

apena:::3 j; tu .. as ue enc:on-cro l; 1 
** .!finanças: ES - Equipe I'1nançal:l es 1ía lien lianuo traoalnar· + organ1 za 

damente:consegu.in apresentar orçamento de 91, relatório de 9u. 

-Incentivando os rn.ilits àcertarelli cotas e dia salário da JOCI.

Débito com Nacional 300,000 de 90 ,conseguiu pagar 88/89.

-.Dltrade regular mensal:um sál. mínimo.

-Apenas 3 ou 4 milits estao em dia com o movimento.

�JOCI-quase o total dos milits pagaram o dia.

-Agendas .91 :1000,distribuidas 300, retornadas 160 pagas e quase o m

�otal foi acertado com Nacional.

-Tentar garanti·1 r_o mesmo nível cotas Nacional.

-ex estadual zerado.

BH-Eq1ipe:5 pessoas.

�Piano financeiro 91.

-Dívida Nacional: 438,üOO pagar parcelada.

-Agendas91: 1'>00; 'J'.J9 espalhadas, reconta-las e ver forma cte vendas.



/ .

-Cotização-:2:2 milits apenas J estão em dia o restante estao def'empre

gados. Meios que a. equipe pensando: shous, multirÕes, alugar a casa pa

ra outras entidades em alguns momentos, festa Junina em cada bairro. 

-Trabalhar na perspectiva dos js. ts ass,J.IDirem os encontros.

-É importante lembrar que a cidade "antigamente II recebia aj1.1da externa

para bancar trabalho de base mas 111.J.nca se fez uma discussao, nao deixar 

isso acontecer de novo. 

-Nlvel Na'Cional- Política de relacionamento com entidades internacional

para garantir o orçamento ru.:una faixa '/%,está havendo mudança na polít-:: 

'.)e da.a entidades à restrigir suas contribuiçoes, nâo só para JOC mais 

para outras também, talvez para investir no Leste Europeu. 

-Orçamento 90- aproximadamente 37.000,000,00 por ano, hoje tem neeessi�

dade de reduzir 40%, algumas medidas:Reduzir quadro de pessoas no secre 

tariá.do ( c azinheira, faxineira) •. 

-Encontro a nível Nacional..1red:.1zid.os ao secretáriado s. Paulo.

-Regi ao assumr os seus liberados com um percentu.al.

-Não vai sair agendas 92.

-VER forma- dos Bispos assm:nir sálario do assessor.

-.Ex·teri�ã.'O, se ªª to �:: 1 ,anciar.

ENTRADAS 

-Alugar casa onde morava o pessoaL. da escaJ.inha.

-Organizar as colaboraçõe:s, criar uma fundação para sustentação da JOC. ·

-
C

riar uma gráfica para:produçao de material da JOC a produçao para ven-

das.*Busc�r outros meios; discutir concretamente a auto financiação. 

-Coleta em função do tema da CF destinar uma parte em funçâo do movimento.

-Cidades buscar novas formas.

-BH-Foi fe1 t.o uma dlBCl.lSSao o.e comu utilizar , organizar, conservar e re-

í'ormar a sect: 9 1·01 I'ei to também uma avaliaç,ao de c-.-omo estava sendo usada: 

Mi:J..itantes moravam sem a1scussao pediram para sair, Francis venaeu a casa 

de Lar aé1,e sem disc�.lssao com a'. coordenaçao de cidade discutiu somente com 

.liberado; 1·1ca 1:1 exigenc.1t1 para todo militante 1·1ca:r atentos aos aconteci

mentos das cidades, nao tomar posiçao e.azinho sem passar pela coordenaçao. 

Freute a isso fica como encaminnamento:NaÕ fic�r chaves espalhadas,sede t� 

ter apenas j chaves: coord. cidade, coord. rinanças, liberado. 

-.Arq .. u. v u com controle feito po· · .'Amaur.1. 

1 

j •



-Festas:Só como me.i& d.o movimento, festas individuais nas casas dos pre

�z±.os militantes.
-Ter bom relacionamento com os visinhos sem tomar medidas íntic.:.1s d'.e.,-

mais como por exe.:nplo emprestar a c.have.

-Retomar sempre as discussão.

*ES.!. Antes na.o. tinha morando na cas::.. e varias a.oisas foram roubadas, e

se fa0. necessário algµém. lá, frente a isso se fez uma discussâo e se t�

rou crit.é.rios p�ra utilizQçâo:

-Prioridade para os. militantes e contatos;

-Smprestar para outror grpo: para discussao;

-M li tantea .faz..:.r.·o CF.llendário para uti]i.zaçao.
4 

-C.ontribuiçoes: Grupos de fora de acordo com as condiçÔes financeiras,

milits da cIOC estadual nâo precisa contribuir •.

-Mui tas pessoas tinha a chave ,agora. a chave .fica com a Lourdes e oa-
1 tra com a Estela (menina q_ue està morando na casa), só 11sa-la com au-

toriza:çâ_o p'Or escrito da-· lourde s ou c oordenaçao •.

-Militantes/contatos de MG's utilizaram algumas vezes sem avizar a coor<i

fica como encaminhamento q_ue q1ando outro estado q_uizer uzar avisar com

um mês · .i.ntcs.

INFRA-ESTRUTURA 

-Ti' �balhar projeto, e..nq_uanto isso .fazer melhorias na casa.

*CN-Pourrlãs cidades. tem erasa,, e.. hoje isso traz preucupações na adiminiei
traçio d&i.s llh'!Ar�as .. Est:a1tuto� da JOC naciona-1, dliz, , q_ue oo' bit1nm c;\as cidades

pertenc� ao Nacional º 

* * 5Q CNJT * * * Retomando Passos **
� 

-Doe. n� I:.Proc:esso. de preparaçao.

-Assembleia Nacional definia sobre: Cronograma, participação das entida 
, ...

d· a, (ficou decidido q_ue as entidades v:ri. disc.itir nas regióes sua pa:rt.á: 

cipaç_,âo_ } . ,q_ u estaa do liberada ,, pesq_uis-a Na cional •. 

-'fem. d:epois: doe. 2,3,4.,J •. 

*Todos com orientaçao do congresso •.

Orientaçao dada para pesquisa:

-distri buiçao

-Tabula��o�base/cidade/naconar.

-Processo'-· d:u_c...:�iv,c,: di:'-4c·ti.ssâo resultado pe squ isa e om os jovens ('assem-

bléia, semin�rios).

-SIJT:Espaço para aprofundam�nto da problemâtica da jj.tt e Tiançamento1
cto congre..sso ..

S b Documento nº' 5, - o re a relaç�o de educaç�o da JOC com o congresso.



-Como faz�r an'alise e.. RVAO dura·nte e depoi� d"o c::ongre sso.
-Elementoo sobre estrut,J.ra, temário do congresso e cronograma geral.

**�*****************�•••••22 Bloco ********•***********************

Metodologia de análise durante o congresso .

Estratégia par� organizar o congresso"""""•

Contin'..l.idade do congresso 1 1 1111111111111111 11111111111 111 

-Como entendemos a tarefa de educaçao da JOC?

-Como entendemos o congresso como meio de formaçâo e organizaçao dc1. j jtt

-QL1al a contrj_ buiçao do congresso para o movimento operário? 1111 ..... 11 ""'"'1" "" 11 

A tarefa de edu.caçao fundamenta a. JOC baseada em se 11S principias. 
Formaçao e organizaçao pass� pela t�refa reeducaçao da jj.tt,recebemos 
uma educaçao capit�lista frente a isso é preciso passar UIDa contra ideQ 

1 

logia, precisamos de uma revol1.1çao cul turiail.l e tentar viver n« prática es 

sa sicieda�e com novos valores,: forma�aQ pela açâo/prática. 

à:.Q congresso vem como meio de eombater a ideologia que nos é passada,le
vando a jt discutir filtla problemática e tomar posiçao frente a meema,é um 

meio importante de form.içao embora nc.,,:i.,cci te de formaçao complementar pci 

pois temos que ter claro que ele é_; um meio massivo devendo portanto atia 

g1r um ng gr�nde de jts. 

*O congresso vem contribuir com o mov. operário nUIDa linha de somar foF

ça na concientiz�çao do conJ. dos trabalhadores, fazendo avanç�r a luta

de cl�sse � onde vamos intervir para garantir bandeiras de lutas especi

ficas da jj.tt.

-2 -O congresso é UID es._paço rico em ap:rofundarc a questão; .r-.eligioàL; o

conf·ronto da reflexa.o e a _gráti.ca ,, cumpre o papel de levar o jovem :a ''"

participar de modo a intervir e n;o ser mero tarefeiro, também cumpre o

p_apel de contribuir com a i,grej;a renmradora e lieva:ir mu:il.1íos. rel'Jigiasos

se eng-.nj,arem na luta pela c--lasse operária.

-Pa.ssibilita a análise .nos seus vários aspC'tom.

-Identificaçao.. d.o. jovem enquanto setor específico.

-Cumpre o pape 1 de revisar a· açao dos militantes mais antigo na JOC •.

-Capacitar o jovem �-ara participar, f'ormaçao de aç,â_? c onere ta p/ j j. tt

-Formaçao integ;ral será dada no processo de co.ntinu idade."'"'"" 1
rn·11'1 111·11 

-L�:var essa formaçao à maior nº possível de jts. 1111"1111111111111 111"111111'"'""11" 

-Transmisâo de todas et,p2s do movimento ... li 11 11 1t li li ,, lf tt f1 ti li li lf li li li li li 11 tt !f , .. 11 li ti li 

-Elementos básicos:�/AO , análise da realidade.

-



• 

PRIORIDADE P/ ACONTECER O CONGRESSO ('ZSTRAlÉGIA) 

ZS-Mapear onde quer organizar oongresso. 

-onde tem contato pretende re�li �r congresso.
-N:..o pretende fazer só de bairro ou de categoria.

-C�da COB deve tirar um representante p/ compor a COC.

*Formação -�m. todos os níveis :.Assembleia j j tt (p/ contatos) ,:assernbéia de grupoi

de base,encontros de militantes.

EH-Congressos nos bairros de co tatos, fortalecer açio nos bairro3 onde 

Já. se tem inicio de discuss�o.Tr2balhar e iniciar discu.ssao em b2irros e 

cid8des onde cxistetl ou tem projcçao. 

-Conta tos chaves dos ba irros tem participado dos momentos deformaçao

na JOC.

**. Embora n�o sej2 obrigatório e importante ter mil1t�ntes nas coes para

g�rantir a orient3çâo da JOG.

* Ape zar d� di!'icu.Lctacte de organizar cong. de base nas categorias í"rente

a realidade do m.o hoJe a orient3çao a nível nacional é de rea.liz�r onde

.ror possível· o desa1·i1 q/ fica é de arrumar �s condiçoes de desde Já form:ar

CO� DQS C;..�é:gOrli>i::3 .CvH�I"2d::JU e'por ,;emas (ocas.e) não por oairros.
****** 

- Como trabalhar três níveis diferentes:militantes, contatos chaves,a.tin-
1 

gidos? 

Pensar 2 estrutura do mov. para este momento. 

F;.zer i:tfil ..iprofund.,1rne11to p/ v�r ::-1:� realmente existe três níveis. 

Trabalhar com as realidades. Responder as disc,rnsõe s da j j tt. 11" 

Coordenaç�o deve dete�tar _ ":(.. �::; .;,d .... e s que o pr·oce sso .presentar. 

- ,

�., ·'·
_. � 

'.� . '· '-1:? 

-Deslo�ar milite.ntes p/ os b;::irros para encaminhar congresso;seguir passijn

do irlforI:tES com relação as disc:1ssÕes nas cidades atravéf.3 de cartas,visita.s.

-:Buscar contatos nos ba.irros ,Padres, semirniristas e te ••.

:1.J-cont2.to com gr,1.po�3 ,lr-: jovens tra'al.hadores,seminarie.tas,:'.:'adr-;s, freiras

(:-ie q1.i.erem cor .. :.,º�<'er a proposta do congresso.1111111,11,,,11,,,, ,, , , t• I! li n 1111ri111111 

f .3.-Ap.artir dos biUrr·os e vai acompanhar Resende

referencia em ��fen�L-

*A11_pliacto aco:::apanl1.ar onde ni.o tem !!Ulit::..uitc::s.

atraves ao Anarci qJe e 

Cong. V:ii s::.r um meio ae extensao,con-trio!J .. l p,1r2 repensar ctinâmic," de exi:;r�n
sau, ê no .1n-terc a: .. bl o t:rnre as ciaaac s.

11 1 
1 1 1 



lnf orrne s sobre li ber:?.d os . pr:!l'?. o c onbrc ss;o. 

:=s- '.\::po..:...::: cte nna reí"lexao frente a _r,(:C�essidade ,fico·_t decidido pela 

libcr::-i0··· ) •. , '., \ l 1 ZL :t..� -� __ partir de 1 º de <ilbíil,ela vai tentar concilhar a 
libe::.�açâo com � faculdade,e se11 s.al,j,rio vai ser ass1.:i.mido até j•.1nho com

3,J% do sal�rio dos milts. 

.. 

r�G�Em 11/90 foi le vant2,do alguns r..o.ne s: Marina, Heloiza, Cid a , Tere zinna •.. 

foi decidido pelo nome da marina, e la passo::i. no vesti b:1lar e a. disc 11ssâo 

te.c:J. q_ue ser aprofundada novamente pelo c onj 1:i.nto d os mili tari. te s, mas a e ocir

denaçao continua levant�ndo seu nome. 

RJ-Aind ... nao ?_fi�.l!J_ 1.u1 nome levantado e o Alexandre d:: ífv-;:í-�donda;exis

te uma disc 1 ssâo q_ue o li berildO poderá ser um c ont:a to �m pe rspec tj_ v-a .De

finirá em rn:aio,só liber2 q_1J..ando for :i.88 1 • .1.rnido pelo Nacionéil.l,í'rente 2. re<:li-. 

dade financeir2 do estado. 

1 Finéil.nças do Congreseo
l 1 

MG- .Zq.üpe de finanças específica para o congresso; est� fcizendo orça-

mento financeiro.Meios a ser utiliz�do como campanha financeira para o 

congresso:shows, contribuiç2c de antigos jocist�s etc. 

:s-:zu,bora náo tem. 1.1ma discussão profunda ,nao pretende criar ima eq1.1ip,c 

específica para o �ongresso. 

Gastos com o liberado est�rá i11cl•ü'do no orçamento. 

JJI1I1 envolvid:a ... o processo irá contrib1ür cor:i 1%. 1111111111 

RJ-Atividades e m flll1çao do congresso. 

Pretende pedir materiais para os Parlamentares. 

:i;acionc.1.l= Os projet::)s enviar C:J à entidades do exterior, as respostas at� 

agora vier:�m neg2.ndo ajuda', ,mand:rcio. f). cj,�tarp.i.outrdls enti·'.ades mas n�o 

devemos esper�r 1ni.1i t:1 coisu,a saída é trab:,_lhar metos. 

Meios Nacionais:C�misas, broxes .•. 

Cidedes:criar equip�s de apoii,trabalhar aspecto mais ed�cativo e dar prie 
ridade par2 disc�ssio de fin2nças. 

SIJT 

.:::S-A SIJT ir2 8 coLtecer onde quer;Te@lizar congPesso,as eq_,_npes(ram.os e 
setor)irio org2niz2r eplaneja�-la 
MG-1 pessoa de c�da b;l,irro p;-1ra criar ::: com.iss::rn d2 Semana,L� fc,ot0- :l':.: :n-

c,_r;·,:21, c�nto seráil o lança,nento do '.:i ºCNJT. 

V' .3,-:S;: 2tV4 aco1'lti:-.cer:? .. 1u:1 mini conL,Teseo inici0.ndo •1ma co:rü:��;;.o cor'.l :..iiJ.t t,_ 
C COL.t:>.-t'i.', .• 



• 
! 

_,.I-07/4 seminario como ativiãade da Sem8.n@ .• 

:rientaçôes:F2.zer refersüCÜ: i.:.os 20 anos deSNJT · e aos 7 anos de SIJT,: na.o 

'::-.ze-1:a disvinc 1.ü:;;dii: d o e ongre sso ; porque e la vem ft1nd@.me ntti-lO. 

TSl'.IA: TOM.AR A INICIATI'l A E DSFENDE:il A '-TIDA. 

Fazer anilise dur ntc a Semana ;pega r o q1J.e :... IJéf>tJ.lÔ :-H.J 1evant'.:.�r, dando 

li�ensio :local ,nacion2l internacional. 

, nvel n2cional n�o será feito subisidio •. 

Discus,.,ao em gTupo so1)re o doe .nº ? • 

·:_n.estoe2 p�ff:t plenária:

L 1 __ �: .'_L . ., ··- .• ( '\", ', ·· .,.-. - · .1- -- r) 
-... � ..._.; - ' • • \ 1. \,.' .L ' � ) \.• � l,. l, -:. ' -

-1iolencia contra ::l rnesm2. 
1 

-Prática social da igrej� •..

-Çuestio indigen2.

-rem s aerupadoe ou nao?

:;.ut,ndo for possível sim. TC, afetivid2de engloba vários s 1.1b-tem�s m�s pode ser

tisc itido separados.

Que stoe s p,ffa discuse·- o. 

--Reflexâo sobre a quantidade de ternas: P-..ciorid.ilde Oll nâo? 

-lig:açâo dos temas com os objetivos da JOC e do congresso?

-:orno manter 2 JT mobilizada depois do conGresso?

-�o.:ic 52r2nt ir ':?.s ·orientaçoês p2ra o c:.ongresso junto aos mil.i t: _�ntes e jts?

l13açao dos temat com a JJc vai partir do espaço de etuaçio do �ovicento� das

.c.ce ss idade d,· j j tt para. dstr re spost:is. Temas ff,:7am. p;;.1.rtir da realidade d o jovem

abordar n probem�tica. da ju.vent1.1dc e a q�stao da cl2sse. 

:rnif. as formas de erga niz:?çao q11e se qt1er. criar. 

-DOC.):Est2. voltado r,.1ra dentro da e c trt1tt1ra. da JOC?fort�lecer os e: 1aires d8

CC.Incentivar o jovem disc2tir com outros jovens planej2ndo deRde agora,despcr

'.r li!. jjtt para o:.1tras form2.s de org.aniz:.çao.

3-Pelf.i\s corn.issoes de cic.lade, :a.ssembéi:às de mili t:,.ntes.

p:::L-1.s comissoes de b2ses/cid2des e liber2dos do co.r:t;:.r•\"f::�O.

:idos os mili t2ntes t�·.rem , ti1x�inio das orienta.çoes do congreseo.
1· 

d . 
. I'. __ . ro LlZlJ', ::_· . .t:rI discussao de .form� coletiv;,;i.

11;:.r ALIAÇ :�o

o:_tet�do:Di;·c 1.1ssao bo2 ,o contc·i.do na.o foi pes2do,�profi.1ndc1mento :)21 .1 dietrib:ü:Jo 



' l'l d' ·- 1 o .;t t·r1' .:,·. 1

l,"•. Y'_ l2v·.·0.a"o PJll co1·,t:-l. 0 1.1..tros f •tOT82.� - iscussao co:.-1 r.:; ;,:'.�a "' ,; 8. • ,. -- � • -

-Coor enaçéo:Sistematiz2ç:;o 2j 11doL1; tel!lpo cOI�trol2do e a dinâJliC8 de r:001-

��nar de 2 0 2 foi boa. 

:articipaçio: �G pQ�t1c1pou com un nº dcfaz�uo de delegactos e 1er� ro1 �J?ati� 

··o 2 nem tod2 a coordenaçeo p2 rticipo�,foi positiva a partic1paçio da Augi

lica,t;Urmand,Toninrü10, Leon�rdoc.(p/ cord. N:;icion1:1l) � ;;;ie �.rüüt .. .,. J0s. Bispos:

D.jelã�:-i:biüo"Roqu.e(füspo ae BH)e lJ • .Lut::iano Mendes(Presidente da crrnB)foi gos

tos.-.s suas pal�vras de incentivo.

*MI-Discutiu a nio participJç�o na sexta feira e a na o participaç�o de

Carl:ulhoe me-srno sendo militante re!'erenc1a por motivo de trabalho e -:!;e •.

Infra- ,strutura: Encon�_cu .rei to as pressas,fal tou organizaçao da cidade pa
ra a questao financeira e alimentaçao. ;a alimentaçâo estava gostosa embora 
algu.mas pessoas tenha recl, .. ms.dq • 

de 

nm. 

Desejo que tenham f e.1. tu L.Wla boa 1ei tura, ape zar dos erros 

'"C A T I 1 O G R A F l A" é a lª vez que , . . _pego p�ra valer na m�qui-

Desejo t .. mb"m ,"'l,,i t� � ncrg.1.e. e garra para encaminhar os 

desafios que ·ficaram porque: 

TUDO COM AÇAO VIRA EMOÇÃO 
E 

T'J']l; COM G�STO 7IRA 11 

MANIFESTO!!!! 

P/ secre'taria 

Zeze 
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REUNIÃO DA COOaDE AÇÃO DA JOCESP 
PAú�A:-1º ANALISE 

22 AÇÃO DOS COORDENADOAES 
32 FINANÇAS 
LI· º ENCAMNHAMENTOS 
52 INFOaMES 

ANALISE 
lº Não houve
2º Como esta sua açao individual e na cidade?

FRANCA 

12/02/89 

Na fal:�fica vou levar.do os contatos a participarem na-. instfu::ias decisivas d�cat� 
goria (sapateiro� os patrões puxaram o nosso tapete nas eleições da. cipa, eu e o 
pessoal ficanos de fora; estamos tentando nos reunir fora da fabrica isso com mui
ta dificuldade porque tres desses são ca,Jados, enfrento tambem alguns problemas 
ex: perseguição muito forte dentro da em)'res� e por isso estou desenvolvendo ação 
massiva (assembléia) na portq da fabrica, papos vestuário, t���°\\(.,Rc� •• Aconpanho 
uma funcionaria do sindicato a·'E·. que é sinpatizante da JOC e acabou· me procurando 
e vou faze �.do oque passo prá garantir meu planejamento e na cidade estamos fazendo 
nosso plano individual. Enquanto coordenadora estadual, ultimamente-venho enfrent� 
ndo mui tos �roblemas pra garantir uma boa ação a questão do tempo -pesa, trabalho o 
dia todo ea tarde vou para o sindicato e hoje em campanba salarial isso dificulta 
um mo:::cte,na cidade eu sintoque falta contribuição do conjunto,os mils. sabem da 
minha realidade e deveriam avaliar e até mesmo revisar comigo e isso sÓ é feito 

, , , . ( , . 

por alguns niils. oque e poi1co favoravel. Mas e isso ai pessoal, aNivel de encaml:-
nhamento m� sinto necessidade de uma revisão de funções na coordenação da cidade, 

Avalio que zti:,Ós � fentr·ada na diretoria do sindicato a· cidade e eu ficou bastante 
limitada por isso estou incentivando a revis�o de funçÕes. Este ano terei menos 
tempo ainda, votarei a estudar, n�o sei como vai ficar , e o Z� e a R� ir:o para o 
sul. 

MAUA 
1raba1Lo a seis meses num hospital p�blicoestadual numa seçã'o com duas pessoas, o 
processo de açao � um tanto complicado, pois a categoria n�o tem o mfnimo de orga-

.-.., 

ni zaçao, as discussoes co111 as garotas no local ce tra')alho são bem poli ticas porém 
- -

:-!ao avança. mui to em termos d;E: açao cm!creta. Na cidade estamos viabilizando de sen 
tar-mos enquanto categoria (hospital) para definir como vamos agir dentro e fora 
clele. Como coordenadora estadual os mil. contam mui to comigo para disc-v.SsÕes das a 
çÕes, me teem como refer�ncia, quando se trata d� discutir pontos a n!vE:l nacional 
e estadual; ainda nio consegui sentir-me uma coord. estadual e consequentemente 1

-

- limi-taçao- de encaminhamen:t:.as.+ na.-eidade temos duas ex-coordenadoras estaduais que 
-- -- .- ----

me ajudam bastante. 
SAO PAULO 

Estou no segundo mandato da cipa, terminara em a'óril estou com um grupo clandesti� 

r.o de oi to pessoas duas de MOMSP, (MOVIMENTO DE OPOSIÇÃO METALURGICA DE SÃO PAULO) 

eu dfü joc nos reunimos quinzenalmente , já tivemos du� reuniõ'es onde discutimos 

um pouco sobre a realidade da fabrica, levantamos o quadro de pessoas para assu-
�- , � 

,mi.r agrupo, vimos as reivindicaçoes e meios para trabalha-las. F'orac·desse grupo te-
nho dois contatos qtl.rt tento acompanhar mais de perto e um acompanhamento mais ge"'.'"· 
ral da fabrica si;nto algumas dificuldades como ser mais firme nas reum0es da cipa 
em relaç�o aos pat��es e na organizaçã'o geral ser mais convincente� No bairro o 
g1�l;.,.po no final do ail.o ••••••••••••••••••••••••••• � •••••••• • ........................ . 

obs: o 

' 1 



avaliou e planejov 89,ficamos de trabalhar algumas reivindica.çÕes: 

12 Passar pesquisa no bairro,inclusive na favela. 
2º Tr2.balhar as principais rei vindicações; 
3 º Encaminhar a S IJT; 

Venho tendo dificuldades de ampliar o grupo trabalhar a conciênciade classe eO.... 
falta de tempo. Na cidade somos em 4 metalúrgicos, onde 1 esta deserr:pregada 1 1 co
mérciaria entrando na chapa de opÓsição Sindical, 1 rJ a fábrica de brinquedos , 1 
no bairro_ 1 extensionista e 6 contatos frmes e 2 assessores.Na cidade estou na' 
coordenaçao de cidade com L e I, temos um planejamento e nele propomos a RVAO,f� 
zer an�lise da realidade e quinzenalmente sentando nos setores. 

AMPLIADA 

Mesmo estando liberada sinto uma forte necessidade de manter contato compessoas ' 
de fora do mov imento (SHARP,BAIRRO ••• ) via carta;atégostaria de discutir esse a� 
sunt!Q.No estado fui visitar três cidades, e nesse desenrolar da minha recente a
cão e�tou _ n� chamada análise do l<:>cal de tr�ba�ho e me fl.t\l\ptando (ambiente) essa n� 
va realidade agora já vou antecipando que se não houver re visão de vida e �ção' 
não irei muito longe essa em todos niveis , venho também encaminhando alguns mate
riais (relatÓri os, arquivo, recuperação de ma teria.is históricos e espaço de reunio
es ... ) e distrüuir is,o dentro do ESTADO. 

- QUESTÕES_PARA APROFUNDAR:

Que cond�çÕes a amp liada teria de fazer análise e R.V.A com outros ampliados? 
Como ficará o salário da ampliada depois de março? 
Como eliminar as dificuldades levantadas dentro das colocações? 
QUe �v�li�ção temos da particip�ção de Campinas e Santos? 

- ENCAMINHAMENTOS:

. 
, 

. - Levar para cidades ava.liarem cri terios de tirada da coordenaç:ao Estadual e pos�
bilidade de tirar mais uma pessoa para substitituir o coordenador estadual em ho

ra.s de necessidades. 

OBJETIVO: Avaliar o excesso de compromissos e ao mesmo tempo capacitar novos mi:S 
----- -- - --

P2tra assumir futuros desafios. 

- ENCONTRO SINDICAL: 13 e 14/05/89
- Prepar�ç�o A.T.A: objetivos : Reunir todos mils envolv�dos em açoes si�dicais,d�
do-ltes um� maior �1�lise sindic�l ; mais elementos e tirando algu.mas metas comuns.

Recolher� experiênci�s de �ç�o e din�iz�-l�s. 
- V.eT. f�� uma proposta de tr�balho p�r� �pliada e p/5.
- A prÓxim� reuni�o será prep;r;d; pel� A (MAUÁ) e T. 22 e 23/04/89.

AVALIAÇÃO �E MILITÂNCIA 5.

Ela tem condições de ass;;_mir um desafio em Americana, n�o sabemos como foi 
ri�ncia de ação ant-.erior a ampli�ç�o dela, mas temos c\f\rez� que ela deve 
zar o trabalho de bàse e vamos ver a possibilidade do Goiaba assessor�-la 
fio. 

a expe
priori -
no desa-



FIN ÇAS 

Não conseguimos nos reunir para preparar a proposta de plá.no financeiro assim qie 
cabar interc�bio nacional T e  V sentar e encaminhar isso com urgência . 

Discutir o salário da. ampliada na próxima reunião. 
Fazer 170 mochilas como c�p�h� finawceir� estadual, responsáveis A.�. V. 

INTERCÂMBIO 
- Todas cidades conseguiram fazer C! mfni"!o de planejamento t mas �P nao est� cons�
guindo �andar e nem réceber intercambistas e quanto a questão financeira ainda se
encontra confusa.

ELEIÇAO NACIONAL

,;; 

·' Franca nao votará por que os mils no geral ignore o processo de eleiçao e at� a
i�port�ci�_e comp�omiss� de v�t�, _5endo �sim decidir� n�o p�rticipar nessa ela
çao- quanto as outras cidades mandaram-seus votos dentro __d_o prazo. 

SIJT 

Franca nao discutiu. 
- , , 

-Mauatem uma comissao com pessoas qv.e participararr· do Seminario de afetividade.
- -

- são Paulo est� vetJdo de fazer festa de abertura da semana, e em alguns bairros .fà
zer teatro; vídeo do 4Q Congresso •••

CURSO DE VERÃO 

:.; T. rarb cipou e avalia que foi rico em conteúdo e que �:J-!ros mils àE:ver-ia p�tici_ 
parel'll. s�r� feito um rel�tór l.o do c1.,rso par; as cid�des avaliarem sua dimensão eim 
portância. 

CONDUÇÃO:_ 
Alimen taçao 
Fra.rica 

- são Paulo
. ,

- Maua
TO'T AL ••••.••••••••••••••••

GASTOS 

20,33 

14,54 
0,68 

Q,55 
36 ,10 

*Obs; Ess� �asto foi ass,;.mido pelo caixa Estadual.
C�orwgr�a _ de dª"t� · anexo

·- Gastos da ampliada.

\ 
\ 

, 
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DATA 
13-12-88
14-12-88
20-12 .... 88 
21-12-88
22-12-88

JANEIRO 

07-àl-89
08-01-89
13-01-89
14-01-89
19-01-89
20-01-89

FEVEn.Ein.O 

05-02-89
OS-02-89

ENTRADA 

08-01-89
06-02-89

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AMPLIADA 

VIAGEM 

SP a santos 

SANTOS A SP 
SPA AMERICANA 
AMERICANA A LIMEIKA 
LIMEIRA A SP 
LANCHE 
TOTAL 

SP A LIMEI.ttA 
AMERICANA A SP 
SPA LIMEIRA 
LIMEIRA A SP 
SPA LIMEIRA 
LIMEI.RA A SP 
ONIBUS INTERNO 
LANCHE 
XERoX 
TOTAL 

SPA SJC 
SJC A SP 
ONIBUS INTERNO 
LANCHE 
TOTAL 

LIMEIRA 

SJC 
TOTAL 

TOTAL DE SAIDAS 

VALOR 
1,34 
1,34 
2,50 
0,60 
2,09 
1,00 

10,08 

2,90 
0,60 
2,90 
2 ,,90 ·_ •. - .:, 

2,90 
2,90 
2,85 
7,33 
0,63 

29��-l 

1,85 
1,80 
1,87 
3,57 

I;), 09 

2,00 
3,00 
5,00 

49,43 

Cada cidade pagará 11,25 , com exessão a cidade de Campinas.

1 

\ 

/ 



CRONOGRAMA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

FEVEREIRo RN coo.Rv. n-12/02/89
03-04/02/90

ABRIL .RN coolm.-. 22-23/04/89
07-08/04/89

MAIO ENCONTRO SINDICAL 13-14/05/89

JUNHO 

·�

AGOSTO 

OUTlJBRO 

DEZEMBRO 

AA cooRD. 

.Rft cooRD. 

RN COORD. 

.Rfí cooRD. 

' 
, 

10-11/06/89
09-10/06/90

]2-13/08/89 
11-12/08/90

14-15/10/89
13-14/10/90

02-03/12/69
01-02/12/90

- ,
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, COORDENAÇÃO 

PAPE:'t/ .A TODOS OS NIVEIS 
.• , r 

·._ í ... J:.: ,li 
r 1 

Desde o momento que o Militante inicia uma ação,ele se torna'uiri COORDENA-
... } ·. - � e DOR • 

. Â. coo;a.�·nação que -�e .cria, é ;dé aêo�do com a organização.Então o: papel da 
· 1 � · l·. \ . ,,,_ .' ·.: . , . · .":, -.,. . . () . . 

' . 
A . . • N . ' 

coordenaçao se da taro.bem de acordo com as exigencias da orga.nizaçao.E,mUi 
to imp9:rt�te es�ar ÇI.ulliO q1i1e toda ORGliNIZAÇli.O está em FUNÇÃO D.A AÇÃO� 

Para coordenar,é fund�ental que o Militante tenh� uma· experiência, 
. ··., . · .. ·. 

, ,_,
. 

. . ' . j 
.. 

passada ou presente.E e isso que lhe da segurança para fazer avançar e 
conjunto. Quando falamos de exp· eri:'ência-, do· co·órdenador se limita, devido ás 

. _; :J,ntüta.s: respons�ilidadeÂ, qµe ele �sum�� 
COORDENAR é um papel_,e,não uma t�refa a·m!ri-s,por isto,torna-se priori 

.� • -1: ••• • - , ,. • :·1r. . ·:; . _. J • 
--

• . • - _. •. _ ... 
• 

_ '. • • • : _!_ _ •· ,_ , ,,.. ,. • • . ritaria na vida do .Militante.Considerando assim,vamos que as vezes e neces-
';, . ,· . . . r:: . . . '·. r 

• .!_ :.._,: 

a.ria que o coordenador limite sua militância e�- função da prioridade. 
, , :·· '. ·- '. ..e·· ,·. ·-. 

TODA COORDENAÇÃO DEVE SER REPRESENT:1TIVli�E importante que os mili tantés· 
escolham. seus. REP.RESENTAN�S·. Porérn isso . <iev� ser fe� to com clareza.Para 
eleger' um representante ,-o.s_. �-litante.s -�ev� t�r c�EU'o o que significa is
so.E' fundamental estabelecer critérios,refl.etir,e a partir dáí ELEGER

.. , 

O fato dos Militantes ELEGEREM. tem �uita im.portaneia pois .dara. segu� 
• ' ' ., - _..._, •-· ..... • - A ' 

rança a eles , e· ao representante.Neste. Cé!:�_o ,. compreend.e-se que a escolhéL te
rá sido refletida e conscienteº
. . ... ,.,. . ., . ... ..,. ,_ ,: , . '. , . 

A represep.tat,ividade da coordenação,-:porem,nãp depende so deste pro-
. \\ . . . . . . . . .�. -� (_ . ., .. . . 

-·- cesso de eleição._Em mui tas cidades,.a coordenação' _.J:?,.asceu por um processo · · · ' · r · � · · · · · -i-

natu.raJ.: os mili tàntes aà assumir .. e -a:t:tngir. outro-s ·'Jovens passa.raro. â. coorde 
nar.Mas na.medida que avançamos,podemos e devemos ir abrindo-esse processo 

E - � ' · d ' · d ,., · n1�--de·. ASSUMIE. s$�a �re:flexao e vá.lida para· to os os, m.Y�J.s de coor. enaÇé:I.O. .1.e
� \ . . 

eni t
,., 

' . 1 , . -r amos· �n ao os-"Jµveis_,pe os pape=!,-s espcifico� iq�e.:.tem:. :,· :; 
_ 12 o Militante coordena sua AÇZ.O.Ele 

.. ') : . . . . . . ' .. •:,· . . ,-; ,· 
torna-se COORDEN.Af)OR no local d� 

., 1' 
-

-trabalho ou bairro� · · · �"-·'·
.· ·. ·. ·,,.,; . . . ... : ... '·, . ', 

2Q -Coordenaçao do s'etor:Deve ser representativo de todos :os grupos de se 
tor. Tem o papel de avaliar e analisar e planejar a ação do setor. : _ 

30 Çoordenação de Cidade.Papel:.Ll.rticular os setores entre si,apoi� � re 
• ' ·• • • - • • ,· • •• • • • • , 1 . . . . -

·, lacionar.Garan.tir· a órientâç_ão comum entre el�s .• Prog.ramar os trçJ.balhos
, , 

:e avali�.E- responsavel pelq cõnjµnto de; trabaJ_ho na cidade. -

. SUBSÍDIOS PAR.A OS MILIT.ANTES QUE ACOMPl..NHlill GRUPOS DE JOVENS. 

, Ha alguns tempos o Movimento JOC vem desenvolvendo um trabalho com grupos 
de jovens nas Paróquias.Hoje temos Militantes que são destacados para a
companhá-los (desenvolber)esse trabalhoº 



O Militante acompanha todo o grupo de Jovens,leva em conta um processo 
que !'NÃO QUEIM.ô. ET.tl.PAS".Quando o grupo avança,propÕe a SETORIZAÇílo.A:f.,com 
um resultado de 100%,todos os elementos do grupo passa a SER JOC,grupos 
por -SETORES • 

. Quando chegar o momento,i.ó.tegrado os jovens por setores,em comum acordo 
com eles,destacar algwis jovens para continuar o grupo de jovens, buscando 

:novos jovens.Assim, teremos transformado o grupo de jovens em GRUPO DE JOC 

.. ·sempre. mantendo um núcleo de renovação de grupos jovens. O processo de se·_; 

torização se dará toda vez que o.grupo estiverse renovando. 

Para_garantir._isto,vimos que é necessário: 
.... ·. 

12 O Militante desafiado para acompa.riftn.ar o grupo,desenvolve uma MILIT.ANCIÂ 
. 

no seu ambiente (trabalho ou bairro ) e revise no seu grupo jovem,assim 
ele. d�safia o gr_upo a avançar,a' partir de sua experiência •. , . 

. . . ·. .... ·22 Frenté ao grupo de militant:às • •'.i 
'·- ' ., - -- .. ; 

'. " : , i . , 1 , • .- .-. • . ' , 
� 

· ... -· (coórd}.ri'.��:�9 )'�· _é3ição dês te #d.li tá.n t'e se dá n6 grupo de Jovens'.'(· ';.. 
,, -· -�-- .,.; ' - .. �-- . 

' . 

Então, e i_sto que ele vai REVIS.AR.Neste . '' . 
. •"·. . ' I" 

caso,o grupo de jovens e'· como 
um SETOR. 
3 º No cc..so 1a SETORIZAÇÃO, o.s elementos do grupo de joven:s· deveni tér-: fam�i 
compreensão ,,do signifi�a este tipo de coo'fa.enação - digo _6r�aitlzá.ção. 

. . ... �- -
: ·  �. ', . . ' . ,w . [�, ··- :·. ! .. ··,. ·: , ·: ,: :·:. 

4º· Quando se forma �- grupo ,de REPRESENT.ANTES, estes deverao.}lEV_ISAfl. o que 
. . . 

, . . 
-�- .. 

A 
: .. - .... · .: : } :· '. .. :. • '.:,� . ·:·; 

os grupos estão fél.zendo, e tambem a sua mi�i tancia. individual,para que te 
• . ',

J
:, 

' •. • 

·nha condições, de 9-esatiar os -outros joven,;�3.'do grupo, éi desenvolver experiên,_: 

cias semelhantes • 

5Q Dentro do processo,ri.à.s · r·euniÕes e ,encontros de jov_ens, devemos ir in

troduzindo discussões p�r setores,para o pessoal ir descobrindo a impor

tância da SETORIZ�Ç!O.Ex: .. nos encontros, dividir ,os grup�s · em cÍrcul�s por 

SETOR:Fáibrica,9omércio,Bairro,Grupo Jovém,Construção 

Estudantes etc� 

. . 

. 
' 

. Ci va.l, domesticas, 

6º Diante dai. SETORIZAÇÃO,leva.r ein conta os as·pectos geogré.fi�os para fa
cilitar a articulação, assim os ;, jovens .não terão que enfrentar grandes 
distruicias para :tr .. em todas as :reuniÕ:es�Tsto se faria, só nos encontros 
amplos,de vários grupos.. 



AMER\CA LATINA

Un moYimicnto que csturn a punto de cxtinguirse 

CRISIS DE LA JOC EN 

AMERICA LATINA 

Por Tommaso PANERO, de· la C0,1rJinadora Internacional de la 
JuH·ntud Ohraa Cn,t1:tna 

A JOC, un movimiento que ha sabido ser una auténtica escuela de 
formación social y cristiana para los jóvenes obreros, ha vivido en 
estas últimos aiios una historia agitada y una profunda crisis, que en 

América Latina ha sido particularmente radical y la ha !levado ai borde de 
la desaparición. Sin embargo, la JOC mantiene vivo su mensaje ai interior 
de la lglesia y desde esta perspectiva, el siguiente informe intenta desvelar 
cuál puede ser el futuro de este movimiento en Latinoamérica. 

Balance y perspectirns 

Ya en sí mismo seria interc�antc re
flexionar sobre esta crisis para identifi
car sus causas. Pero hay otro elemento. 
ai interior de una difí�il situación que 
se ha arrastrado por anos, que puede 
suscitar interés en relación con esta or
ganización internacional de jó,enes 
obreros. 

\·cr�c» en la lglesia, enriqueciéndola 
con ,u experiencia y renovándola. El 
pro e o que ha provocado la casi extin
ción de la JOC, ai mismo tiempo ha 
a) udado a mantener vivo su mensaje ai
interior de la Iglesia.

L'n estudio de Scott Mainwaring
ponc en evidencia cuánto ha sido rele
,antc el rol que ha ejercido la JOC en el 
nacimiento de las comunidades eclesia
lcs de base en e! Brasil. Pero. de manera 
g.:nnal, ha sido la Iglesia en su conjun
tQ que ha asumido algunos aspectos sig
nificativos de la JOC: la encarnación en 
las diferentes situaciones y culturas, el 
m�todo inductivo, la relación fe y vida, 
cl rol activo de los laicos. 

do n.:ali7ar una nuna ,intc�is entre e! 
comprumi,o por cl cambio. aun a nivel 
estructural. ) la ft· \ ivida ai interior y a 
partir de este proccso de liberación, a 
ni\'el continental se ha impuesto una lí
nca ideológica y �ccularizada que ha 
pretendido haccr de la JOC un movi
miento cxclusi\amentc político. 

En el mejor de los casos, la fe venía 
identificada. reductivamente, con la ac
ción, descuidando la cspiritualidad y la 
vida sacramental. Una exasperada con
ccpción de la <1utonomía, unida a un 
análisis de la y de la lglesia depen
diente de las i ·l1,iciones más ideológi
cas y extrcm,,tas. llcvaba luego a la 
JOC a los márgcnes de la realidad ecle
sial, justamente cn los anos en que se 
iniciaba el fecundo camino de realiza
ción dei Concilio. 

Perdidos los contactos con la Iglesia, 
también se ha ido alcjando paulatina
mente de los jóvcnes obreros, reducién
dose -no obstante sus intentos de ex
pansión- a pequenos grupos muy po
litizados y sicmpre más aislados. 

Lo expuesto sólo son algunas notas 
incompletas de una historia compleja, 
que necesitaría de un análisis menos su
perficial y que ha gozado de caracterís
ticas pro pias en cada país. Por ejem pio, 
en algunos de ellos la desaparición de la 
JOC se ha dcbido preponderantemente 
a la dificultad de continuidad y a la fra
gilidad siempre presente en un movi-

- miento juvenil. o ai desinterés de la
lglesia respccto'a clla.

Hace poco más de un ano. las JOC de 
21 países (prO\enicntes de Europa, 
Africa, Asia) decidían separarsc de la 
histórica JOCI (Ju\entud Obrera Cris
tiana Internacional) para constituir 
una nueva internacional, la CIJOC 
(Coordinación Internacional de la 
JOC). Sin embargo, no se pueden descuidar - p t 1 Lf' 

los a,pcctos negativos de la crisis. ues a a_,, ia
Esta decisión nos permite pcrcibir la 

•gra
.
vedad de la crisis. pero ai mismo 

tiempo la firme \ oluntad de compro
meterse para superaria. de acertar cl 
desafío sin estar seguros de vcncerlo. de 
«abrir a la JOC la puertas dei futuro». 
como decía e! lema dei primer congrcso 
de la CIJOC realizado cn Roma. cl me� 
de octubre dei ano rasado. 

Pero �hay un f turo para la JOC cn 
América Latina') �.cu�il e, cl balance dei 
primer ano de tra .!10 de l:i nuc\ d ,l:crc
taría internaci0 J J,· IJ CIJOC. � cu�1-
les son sus pro�c:t,-i- ·n ·\má, ·.i Lati
na') :\los puedc a� uJJr a hu,L·ar :tlglina 
respuesta el senal.1r. :inte, de a4u..:llo, 
negati,os. alguno, :hrx·cto, po,it i vo, 
de esta crisis. Como ln h:i recordado cl 
Padre Chenu, la e p,:rienc1a J,: la JO · 
y de otros sectore de la . .\cc1ón Catcili
ca. ha prefiguraJl� 0r ·ionc� tc·nlc'1gicts 
y pastorale a,um1Ja, po,t.:nnrmcnt,· 
por.e! Concilio. 

Y, después. ju,t.imrntc por ,u f'untc 
eclesialidad. la JOC ha �ah1dc1 «di,ol-

36 (2732) 

Situaciones difíciles 

Cicnameníe la JOC ha debido sopor
tar ,ituaciones extremadamente difíci
k, a ni\ el social y político. En el Brasil
ha d.:!>aparecido alrededor de los anos 
70. \ íctima de la brutal represión de
parte de la dictadura y por el insuficien
t.: aro� o de los obispos. La misma suer
tt: h:1 ,ufrido en otros países donde regí
mL·nes \ iolentos la han exterminado.
:\un cn otras naciones. como México.
ha �1d0 la misma lglesia que, asustada
por ,u fuerte compromiso social, !e ha
cort.1Jo su apoyo.

Pl·ro la crisis también ha estado pre
s,·nll' ,·n su interior. El proceso de radi
l·,tli, .,ción política vi,ida en los anos 
(,() .. .,ll ha golpeado profundamente la 
JO( . influenciando sus orientaciones y 
t 1.1,tprn:rndo su identidad. Y si bien al
gurm, grupo nacionales han consegui-

«La JOC pucde tener un amplio es
pacio en América Latina: cerca dei 70 
por 100 de lo jó\·cnes son trabajadores 
o pertenecicntes ai mundo popular.
A hora necesita una renovada expresión
y una puesta ai dia». Probablemente,
estas afirmacione de un obispo de Cos
ta Rica representan la opinión de otros
obispos latinoamericanos, y no sólo de
ellos. El cardenal Cario 1\1aría \1artini,
arzobispo de Milán y presidente de la
Conferencia Eri copa! Europea. ha
blando a los sacerdotes presentes en el
encuentro internacional de los aseso
res, organizado por la CIJOC, afirma
ba: «Tenéis la rcsponsabilidad de reali
zar una reílexión sobre la actualidad de
la JOC, hoy: cuál cs la diferencia entre
aquello que la JOC ha realizado a.1 ini
cio y cómo puedc responder a lo pro
blemas que cncucnt ra hoy. Se necesita
pensar nuevamcnte cn la JOC para el
presente. Lcs animo mucho a esta ac
ción».
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Este p .. :n�1r nue, arrn:ntl' rn b J(X. · se 
lü iniciado en e! rnngre�o de la CIJ()(_'_ A 
partir de sus c:-.püicncia,. los nwYi
micntos presente� han CC)men1adL, a de
finir las características de la JOC d,· los 
anos 2000. La JOC dcbe ser un nw,·i
miento de cducación y de cvangclirn
ción. en grado de formar mil1t.mtes 
comprometidos en lm sindi,·atos � cn 
los mO\ ímícnto� populares, ) que scan 
capaccs de anunciar cn ellos la bucna 
noticia dei Reino. A los ric�go, innatos 
dei compromiso social y político. Li CI
JOC no pretende responder con 13 fuga 
en e! espiritualismo o en el intcgri�mo. 
sino proponicndo ai mismo tiempo un 
fuerte compromiso social y una profun
da espiritualidad. 

En este ano que nos separa dei con
greso internacional, los responsablcs de 
la CIJOC han dedicado tícrnpo parn ,·i
sitar los países latinoamericanos. sobre 
todo para conoeer y escuchar. pero 
también para interrogar a la lglesia so
bre su presencia evangelizadora en me
dio de los jóvenes trabajadorcs. Obser
,·ando las multitudes de jóvcnes latino
americanos se ha podido notar la ,cra
cidad de cuanto dramáticamente s,· ha 
afirmado en e! congreso de la CIJOC. 

Efectivamente. losjó,cnes de los paí
ses dei terccr mundo Yiven en peor,t, 
condiciones de aquéllas en las que ,·i
vían los jóvenes trabajadorcs belg.as ai 
inicio dei siglo, .cuando Cardijn. jm cn 
vicepárroco de Bruselas. y después car
denal, iniciá la JOC. Y. para la lglcsia 
latinoamericana es también difícil estar 
presente en esta rcalidad en la cual el 
anuncio dei Evangelio dcbc medirse 
con la espantosa miseria y cl escandalo
so empobrccimicnto dei continente. 

Por ello se comprcndc inmcdiata
mentc la !!amada dei Papa cn la Sollici-
11u/o rei socialis. para n:aliLar una 
eYangelización a la cual lc «pcrtencce 
tamhi�n la denuncia de los males y de 
las injusticias» (n. 41 ). Se trata dt· p,1rtir 
nuc,amcntc de la vida tk los jcl\cnes 
obrem,. desornrados. dcshnedados. y 
de c,rt';miz:irsc con cllc,s aprendit·ndo a 
,.:r. JU/!,'ar � :1ctuar cn cada �ituación. 
a,umi,·ncfo la cakgon.1 tk la lihna,·ión. 
corrc,'tJm,·nte entendida. n,mo rrinci
pio funJ.imental de acciún para afron
tar 10, rrobkmas de la 1111,ni,1 ) de! 
suh,k,.1rrollo (So!lit illido r,·i 1ot ,,i//1·. 
n. -H,)

La pastoral jU\ cnil 

D,• Li e i,i, dL' la JOC y dL· la Ac,·ión 
Católica han naciJo. adem:i, dt· la, co
munidade, de ba,c. otras cxpnic111.·ias 

intercsantc . Sin lugar a dudas. la pas
toral juvenil e de las más animadas y 
de masa. Elia tienc cn cada país diver
sas caracterí tiras. pero en todas está 
buscando una organización y una me
todologia que les pcrmitan llegar a los 
sectores má difíciles de la realidad ju
venil: jó,enes trabajadores, campesi
nos, indígenas. 

En algunos países como e! Brasil, es 
la misma pastoral.jm-:nil que busca 
promover pastorales específicas. Así, 
desde hace algunos anos, se está organi
zando a nivel nacional la pastoral juve
nil de ambiente popular. En otros, la 
búsqueda aún continúa en curso y está 
abierta a diferentes soluciones. La JOC 
podría contribuir provechosamente, 
como en parte ya lo está haciendo la 
JEC, poniendo ai servicio de la pastoral 
juvenil su metodologia y su larga expe
riencia pedagógica con los jóvenes 
obreros. 

EI cardenal Cardijn, fundador de la JOC. 

Las posiciones a! respecto son diver
sas. Algunos continúan, a pesar que la 
JOC ya tuvo su época: otros. en la pas
toral obrera y ai interior de las comuni
dades eclesiales de base, también se es
tán prcguntando sobre la utilidad de un 
espacio específico para los jównes. 
«Nos estamos dando cuen ta -me decía 
un obispo chileno- que es difícil for
mar militantes y dirigentes laicos ma
duros. La JOC y otros movimientos 
apostólicos han tenido esta gran capa
cidad que deberíamos redescubrirla». 

La dramática realidad de los jóvenes, 
la fuerte exigencia de formación, las 
preocupaciones de muchos pastores de 
realizar una pastoral cercana a los 

obrcros, la ncec,idad de poner en prác
tica las indicaciones que nos vienen dei 
magistcrio de la lglesia a nível social 
rucden representar e! contexto en el 
cual la JOC puede encontrar espacio 
para una amplia reflexión sobre su pro
pia identidad y un relanzamiento. 

Transformar 
desde abajo 

«Tenemos necesidad de una JOC 
pastoral y eclesial». Esta afirmación de 
un obispo dei Ecuador también recoge 
bien las preocupaciones de la CIJOC. 
Iniciar nuevamente un trabajo de masa, 
ya sea con jóvenes que viven una reli
giosidad popular como también con 
aquellos secularizados de las grandes 
metrópolis, sólo será posible con la 
participación de la lglesia, y si la JOC 
sabrá inserirse en el fecundo camino 
que ella ha trazado en \1edellín y en 
Puebla. 

� Su eclesialidad deberá ser tal que per
mita realizar, aun hoy, aquello que ha 
sido su gran mérito: transformar desde 
abajo, llevando en su interior los obre
ros, la lglesia. No se pueden reconstruir 
en un aiio relaciones que por mucho 
tiempo han sido olvidadas o conserva
das sólo instrumentalmente. La CIJOC 
es consciente que se debe recorrer un 
largo camino, que quizás debe encon
trar en cada país diversos itinerarios y 
nuevos protagonistas. 

Pór otra parte. no hay ninguna pre
tensión «colonial», sino el solo deseo de 
no dispersar un patrimonio latinoame
ricano tan rico en un sector igualmente 
difícil. Los positivos contactos con la 
pastoral juvenil, con militantes y sacer
dotes comprometidos en la pastoral 
obrera y con numerosas conferencias 
episcopales son e! inicio de un trabajo. 

Ello tendrá que desarrollarse en una 
situación difícil aún si no parte de cero. 
Se han mantenido vivas y han crecido 
aqui y aliá, junto a aquellas sectarias y 
confusas, experiencias significati,·as y 
complejas de JOC que nos pueden ayu
dar a encontrar e! camino. Tampoco 
faltan seiiales positivas a nivel eclesial. 
· EI cardenal Pironio. en su mensaje a!

congreso de la CIJOC. invitaba a los jó
venes presentes a no sentirse solos en la
inmensa tarea de reconstrucción de la
JOC. La ,eatificación de Marcel Callo.
militante de la JOC. en la inauguración
dei Sínodo sobre los Laicos. es otro sig
no y una confiada invitación a recoger
el desafio de ser capaces, también hoy,
de formar en el mundo obrero militan
tes y santos.•
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Plano de Ação Política 
I. OBJETIVOS GERAIS - UNHAS

BÁSICAS. 
1.- Nosso objetivo último é a 

superação deste modelo social, em 
colaboração com o resto das forças 
transformadoras, e a construção de 
outro mais justo, livre e solidário. Este 
propósito parece que hoje se afasta 
mais do que nunca. Os acontecimentos 
do Leste e a crise da esquerda e seus 
valores tradicionais assim parece 
indicá-lo. Não obstante, sabemos que 
a história dá muitas voltas. Estamos 
convencidos de que a situação de 
opressões e injustiças que vivemos 
faz necessário manter em nosso 
horizonte um projeto emancipador e 
revolucionário. 

2.- Para isso aspiramos construir 
uma política de jovens, que seja global. 
Isto é, uma proposta que busque dar 
respostas ao conjunto da problemática 
juvenil. Independentemente de que 
no nosso trabalho quotidiano 
estejamos limitados e limitadas a tratar 
um número reduzido de temas. 

3.- Na ação política de cada dia 
buscamos: 

3.1.- A difusão dos valores da 
esquerda (solidariedade, justiça, 
liberdade, defesa da natureza ... ) como 
alternativa aos dominantes 
(individualismo, consumismo, 
militarismo ... ). 

3.2.- Extender o convencimento 
do necessário que é se organizar, seja 
em movimentos sociais ou partidos 
políticos, e de se mobilizar e lutar 
para melhorar a situação da juventude, 
avançando na transformação social, 
como alternativa a passividade que 
nos invade. 

II. SETORES JUVENIS AOS QUAIS
NOS DIRIGIMOS. 

1.- Nossa oferta política dirige-se a 
àqueles que estão interessados em 
mudar esta sociedade a partir de uma 
proposta emancipatória e igualitária. 

2.- Trabalhamos preferencialmente 
voltados aos jovens dos setores sociais 
mais desfavorecidos (a priori mais 
interesados). E em geral nos dirigimos 
àquelas parcelas da juventude que 
nos parecem mais receptivas. Por um 
lado o setor estudan til, 
tradicionalmente dinâmico e que 
agrupa um setor importante dos jóvens. 
Por outro lado, estão os jóvens 
trabalhadores, que sofrem a opressão 
dos patrões e seus puxa-sacos. 
Também nos encontramos com 
mulheres jóvens, agredidas pelo 
sexismo dominante, e como não, estão 
os setores marginais e mais claramente 
golpeados pela  sociedade: 
adolescentes e crianças de rua, 
desempregados, homosexuais 
negros ... 

III. As REALIDADES DAs
JUVENTIIDEs 

O PT caracterizou-se sempre 
pela radicalidade de s uas 
an4Uses concretas afastando-se 
dos dogmattsmos e das idéias 
preconcebidas. isto nos exige qite 
no próximo periodofaçamos ttma 
an4lise o mais profunda e 
conttnuada possfvelda realldade, 
o u  melhor das realidades
diferentes que existem.

Isso não nos impetfe que desde 
}4 apontemos para alguns 
aspectos da problemdttcajuvenil 
que podem servir para 
começarmos a costruir nossa 
política para o setor. 

1.- Em primeiro lugar, sofremos 
uma marginalidade específica por 
sermos jóvens, que manifesta-se em 
atitudes de menosprezo a nós. Isto 
leva a que se limite a nossa capacidade 
de decisão tanto nos aspectos sociais 
éomo naqueles que nos afetam mais 
pessoalmente. 

2.- Na família, esta subordinação 
aparece com especial clareza e 
frequência. Mais intensamente para 
as meninas, as quais a mental idade 
sexista que impera impõe uma 
superproteção que limita a liberdade 
em todos os sentidos. 

3.- Está situação agrava-se pelas 
crescentes dificuldades que 
encontramos para emancipar-nos. O 
desemprego é alto e sua alternativa 
mais frequente são trabalhos mal 
pagos, contratos temporários, e o 
"mercado informal". Tudo isto faz 
com que a profunda crise que assola 
o Brasil se faça sentir de forma mais
pesada sobre nossas costas, atrasando
nossa independência familiar e
econômica.

4.- O mundo dos estudos também 
não é um caminho de rosas. Nele 
encontramos vários vestibulares 
acadêmicos e econômicos que nos 
impedem de estudar aquilo que 
gostaríamos. Ao mesmo tempo nos é 
imposto um modelo educativo 
conservador, e antiquado, no qual 
restringe-se a participação e a 
criatividade, no qual se transmitem os 
valores dominantes. 

5.- Para preencher nosso ócio 
encontramos uma oferta restringida, e 
presidida pelo consumismo 
dominante. Faltam espaços e meios 
livremente autogestionados onde os e 
as jóvens possamos criar nossa própia 
cultura. Os "produtos" mais puramente 
culturais (cinema, teatro, shows, 
livros ... ) adquirem preços elevados 
que excluem o acesso da maioria da 
juventude. Esta situação leva a que 
tenhamos que passar grande parte de 

nosso tempo ocioso nos bares. 
Espaços que vez ou outra pretende
se nos restringir (lugares, horários ... ) 
sem oferecer nada em troca. 

Estreitamente vinculado ao ócio 
está a problemática das drogas. Cresce 
nas cidades o número de crianças e 
adolescentes que fogem deste mundo 
através de uma lata de cola. Para os 
grandes capitalistas, mafiosos do 
narcotráfico, os jóvens são pontos 
terminais de desova de seu produto. 
E como em qualquer mercado a crise 
faz com que se busquem produtos 
mais baratos. O crack invade as 
periferias. O negócio levanta novos 
vôos. A desinformação, a intenção do 
governo de "resolvê-la" com a 
repressão sobre os consumidores e a 
hipocrisia social (promoção de umas 
e rechaço visceral de outras) só 
contribuem para piorar as coisas. 

6.- Apesar dos avanços havidos, 
em alguns setores, no campo da 
sexualidade e das relações, 
continuamos vivendo numa sociedade 
moralista, que pretende limitar nossa 
liberdade sexual. Nós é negada a 
informação ou nos é dada de forma 
intompleta e orientada a difundir o 
modelo sexual dominante, que 
potencializa atitudes sexistas nos 
meninos (prepotência, agressões, 
"piadinhas" ... ) e reprime práticas não 
aceitas socialmente, como a 
homosexualidade, condenando-as à 
marginalidade. 

7.- A questão do serviço militar é
algo em torno do qual temos tido 
iniciativas muito insuficientes. Os 

problemas pessoais, os acidentes e 
mortes que geram, a ideologia 
militarista e autoritária que transmite, 
seguirão sendo agressões aos j6vens 
em um futuro imediato. 

Devemos preparamos para este 
debate que, com a revisão 
constitucional, trará a tona a proposta 
de um exército profissional. Essa 
proposta que pode ser o fim da 
obrigatoriedade do serviço militar, 
não toca nos problemas de fundo que 
militarizam a nossa sociedade. 

8.- A repressão assanha-se com a 
juventude. Pelo mero fato de sermos 
jóvens nos consideram "suspeitos ou 
suspeitas". Principalmente se o nosso 
aspecto não é de um "Mauricinho" ou 
de uma "Patricinha". Esta repressão 
sofrem especialmente os setores 
populares ou marginalizados 
(migrantes, negros/as, prostitutas ... ). 

IV.- NOS MOVIMENTOS SOCIAIS 
1.- Apesar da ativa participação da 

juventude nos grandes 
acontecimentos políticos (luta contra 
a ditadura, diretas-já, LULA-LÁ), e 
mais recentemente o lmpeachment

da Juventude do PT 
que poderíamos definir como de maior 
alcance social; nossa expêriencia com 
movimentos especificamente juvenis 
é muito pouca. Não temos no Brasil, 
salvo a exceção da UNE e da UBES, 
entidades dos movimentos juvenis 
estruturados ou com algum tipo de 
atuação constante. 

2.- Orientamos portanto nossa 
política no sentido de contruir e 
incentivar a construção destes 
movimentos a partir das experiências 
isoladas que temos conhecimento. 
Entendemos serem estes movimentos 
instrumentos de luta para conseguir 
diversas melhoras, assim como 
transmissores de valores e ideáis de 
esquerda. Mas não só isso, tendem a 
ter um papel importante na construção 
do ideário emancipador. Têm a 
virtude, além disso, de favorecer a 
incorporação de pessoas diversas, 
assim como a pluralidade e a unidade 
de ação das forças de esque1da. 

O apoio que damos aos 
movimentos socias, até o ponto de 
dedicar-lhes a maior aprte de nossos 
esforços militantes, não é conjuntural. 
Constituem o eixo central de nossa 
política, pois vemos neles o motor da 
transformação social que desejamos. 

3.- Queremos movimentos sociais 
que sejam unitários e plurais, ao 
mesmo tempo que independentes do 
PT ou de outros partidos políticos. 
Nessa linha rechaçamos qualquer 
planteamento vanguardista em nossa 
atuação; e não pretendemos impor
lhes nossa linha ou direção. 

Isto não exclui que defendamos 
nosso própio projeto em cada 
movimento. Aspiramos que tenham 
uma perspectiva de trasformação o 
mais ampla e radical possível, e que 
confluão assumindo uns as 
reinvindicações dos outros com a 
intenção de globalizar a luta contra o 
sistema. 

4.- Na hora de estabelecermos 
prioridades, preferimos aqueles 
movimentos que incidem sobre 
problemáticas especificamente juvenis 
(estudantil ... ) e aqueles outros, não 
especificamente Jovens, que 
contribuem a completar uma cultura 
de esquerda (ecologia, solidariedade 
internacional, feminismo ... ) ou 
respondem às necessidades socias 
urgentes. Vejamos agora algumas 
destas frentes onde é possivel estar 
contribuindo para a estruturação e 
fortalecimento dos movimentos: 

a) O trabalho com grupos de
mullieres jóvens nos é vital pela 
importância do feminismo como 
projeto de libertação. 

Devemos neste sentido destacar o 
esforço realizado pelo coletivo de 

mulheres universitárias do PT no 
sentido de realizar um encontro 
autônomo de mulheres universitárias. 
Devemos estender este trabalho junto 
ao movimento secundarista. 

Entre as dificuldades que nos 
deparamos está o desleixo com que o 
conjunto do M.E. trata estas questões, 
inclusive os nossos diretores da UNE, 
assim como a competência do 
feminismo "light" (UJS/PCdoB) 
apoiada na política institucional 
(Instituto da mulher ... ) 

É este um trabalho incipiente a ser 
fortalecido, reafirmando a política de 
ação afirmativa (participação 
prioritária de mulheres nas atividades 
de formação, e o mínimo de 30% na 
composição dos coletivos e direções ... ) 
aprovada no I Congresso do PT e no 
I ENJPT. 

b) O trabalho com M.E., tanto
universitário como secundaristas e o 
mais solidamente construido. Hoje 
apresentamos basicamente três 
deficiencias que devemos trabalhar 
no sentido de qualificar a nossa 
intervenção: 

1.- Carecemos de direções coletivas 
de secundaristas e universitários, 
reduzindo nosso potencial de 
intervenção, assim como tendo que 
definir política em foruns informais, 
tolhindo a nossa democracia. 

2.- A nossa elaboração política está 
defasada. Não elaboramos nada de 
novo desde o início do governo Collor. 
A política neo-liberal vem sendo 
implementada no setor de educação 
sem que nada . de mais concreto 
tenhamos feito. A campanha de Lula 
em 94 nos lança novos desafios neste 
sentido. 

3.- Combinado com a ausência de 
política, nossa intervenção no 
movimento, em particular na diretoria 
da UNE, tem sido no mínimo 
desastrosa. Temos sido incapazes de 
nos contrapor à dinâmica imposta 
pelo PCdoB/MR8 mantendo-nos a 
reboque da mesma. 

c) Desenvolver movimentos de
juventude nos bairros é um novo 
desafio. Temos algumas experiências 
isoladas que devemos socializar. O 
bairro, a rua é o principal local de 
lazer do jovem das camadas populares, 
excluído economicamente de outras 
alternativas. Rádios livres, grupos de 
cultura, resgate da cidadania são temas 
centrais a serem desenvolvidos. 
Constituir núcleos de juventude e sec. 
zonais do PT são os alicerces de nossa 
intervenção. 

d) Fazer sindicalismo com uma
perspectiva jovem tem sido um 
projeto que vimos acariciando desde 
algum tempo. As posibilidades de 

trabalho são variadas, 1° emprego, 
desemprego juvenil, economia 
informal, passando por setores com 
uma importante presença jóvem 
(bancários, comerciários ... ). Por outro 
lado, paliar a pequena presença jovem, 
e de política jovem, nos sindicatos é 
uma necessidade evidente. O
sindicalismo é portanto outro dos
temas que teremos que estudar no
futuro.

d) Ainda que as idéias ecologistas
se extendam de uma forma difusa e 
superficial, o movimento ecologista 
desperta amplas simpatias entre a 
juventude. É além do mais um setor 
politicamente chave e de lutas 
urgentes. Não obstante, seu 
desenvolvimento, está influenciado 
pela debilidade dos coletivos 
existentes e pela ausência de um 
projeto organizativo unitário. 

O Contribuir com a construção de 
um movimento juvenil nas zonas 
rurais e nas pequénas cidades deve 
ser outra de nossas preocupações. O 
movimento dos trabalhadores rurais, 
em particular o Movimento Sem-Terra, 
é um setor extremamente radicalizado 
como consequência do problema da 
Reforma Agrária. Conta com um 
número grande de jovens, inclusive 
entre seus dirigentes. Não obstante, 
não possui até hoje um política própria 
para o setor. 

V.- NOSSO ENTORNO POÚTICO. 
1.- Construir movimentos supõe 

trabalhar com os mais variados 
segmentos da sociedade, com outras 
forças e partidos políticos respeitando 
a sua automia. Apesar de repetirmos 
insistentemente esta idéia, talvez pela 
ausência de uma cultura de movimento 
no Brasil, acabamos tendo uma prática 
muito próxima do estalinismo (PCdoB, 
MR8) centrando a nossa atuação em 
uma mera disputa pela "direção" do 
movimento ou quando isto não nos é 
passivei, começa-se a falar em formar 
outro movimento. Participar dos 
movimentos exige de nós uma maior 
valorização do papel e do potencial 
que nús lhes atribuímos na construção 
de uma nova ordem social. Assim
devemos entender que não somos a 
única força de esquerda, que não 
pretendemos sê-la e que a construção 
dos movimentos de juventude passa 
por conhecermos os "outros" e saber 
como nos relacionamos com eles sem 
transformar os movimentos em palcos 
de disputas, na melhor das hipóteses, 
partidárias. 

Contatos: 
Endereço: Rua Brigadeiro 

Galvão, 138 Barra Funda São·Paulo
SP CEP: 01151-000. 

Fones:(011)66.5550 e/ Décio ou 
(011)212-1868 e/ Maurício.



Balanço da SNJ 

De onde vie1,,os? 
A Secretaria Nacional de Juventude 

está ai. Hoje ela é um fato, mas nem 
sempre foi assim ... 

A SNJ foi criada em 1990, com a 
eleição do Diretório Nacional no VII 
Encontro Nacional do PT.Com a 
proporcionalidade e a incorporação de 
todas as correntes políticas à Executiva 
Nacional; criaram-se novos cargos ... um 
deles a SNJ. Mas, como não é dificil de 
imaginar, não tinha o mesmo atrativo de 
uma Secretária Genll ou até de uma 
Secretária Sindical ... portanto teve um 
caráter de prêmio de consolação para o 
último a pegar uma fatia do ''bolo''. 

Mas a criação da SNJ não se deveu só 
aos interesses "distributivos". O setor 
universitário vinha acumúlando uma 
experiência de trabalho coletivo. Em 1987 
e 1988 realizamos o I e o II Encontro 
Nacional de Estudantes do PT (ENEPT). 
Estes dois encontros permitiram que se 
fizesse uma reflexão coletiva da 
necessidade de intervirmos unificados no 
movimento e constituíram um primeiro 
patamar de síntese de nossa elaboração. 
Estes encontros não foram suficientes 
para que o PT se apresenta-se unido em 
tomo de uma mesma tese, mas sim de 
uma mesma chapa nos congressos de 
Campinas (1987) e São José dos Campos 
(1988), onde pela primeira vez saimos 
vitoriosos. 

Mas o trabalho não parou por aí. Na 
época constituiu-se uma sub-secretaria 
estudantil ligada a secretaria de 
organização do PT (na época dirigida 
pelo companheiro César Alvarez). Este 
fórum em realidade funcionava como 
espaço de debate entre os "capas" das 
quatro correntes petistas com importante 
intervenção no M.E.: Partido 
Revolucionário Comunista - depois 
"Nova Esquerda" (JuUano\Langone), 
Articulação ( Vitor), Democracia 
Socialista (Marildo) e Convergência 
Socialista (Celso Panzera). Desse fórum 
surgiu a necessidade da realização de um 
III ENEPT com um maior 
aprofundamento do debate de caráter 
estratégico do M.E. e da luta na 
Universidade. Somente como IVENEPT 
que saímos unidos em tomo não só de 
uma tese mas de um projeto político 
construído com muito esforço ao longo 
dos últimos anos. Esta expêriencia é levada 
para o movimento secundarista onde se 
realizam o I e I I  Encontro Nacional de 
Estudantes Secundaristas do PT 
(ENESPT). 

Quando a SNJ é formada pressupõe
se um novo desafio: irmos além do M.E. 
trazendo novas parcelas da juventude para 
0PT,massobre tudocriandoumaest111tura 
de secretarias estaduais, municipais e 
nucleação da qual o partido carecia. Neste 
sentido foi criado o coletivo nacional de 
juventude a partir do companheiro Jorge 
Almeida (SNJ) e dos militantes que 
vinham tocando o M.E. nacionalmente. 
Esse coletivo formalizou-se com a 

realização do I Encontro Nacional de 
Juventude do PT (ENJPT) que encerrou 
uma primeira fase do trabalho da SNJ, 
contávamos já com um levantamento do 
que havia e fundamentalmente do que 
não havia ... O encontro serviu para 
fazermos um balanço das primeiras 
atividades realizadas principalmente no 
campo da formação e da organização. 
Assim, pudemos redefi nir nossas 
prioridades e sair com propostas ousadas 
principalmente no que diz respeito a 
organização partidária da juventude e 
campanhas de massas em cima de alguns 
eixos definidos como prioritários. 

Cabe fazer um balanço muito positivo 
desta segunda fase. Hoje contamos com 
secretários estaduais em quase todos os 
estados e nos principais municípios. Com 
o processo de encontros deste ano
estaremos realizando um amplo processo
de constituição de coletivos em todos os
níveis, além da indicação de secretários
pelo própio setor.

Também na área de formação tivemos 
um balanço positivo: realizamos várias 
atividades neste sentido e hoje contamos 

com um número maior de militantes em 
condições de qualificar a nossa 
intervenção e organização nos vários 
estados, se bem que, no geral, es.ses 
companheiros estão sendo sub
aproveitados, e portanto não estamos 
trabalhando com todo o nosso potencial. 
Neste sentido o coletivo de formação da 
SNJ vem trabalhando no sentido de, ao 
longo 1993, reciciar esses companheiros. 

Devemos de fazer uma ressalva nas 
campanhas definidas no I ENJPT. No 
geral não conseguimos dar a dinâmica de 
massas inicialmente prevista. Isto se 
deveu, ao nosso entender, a uma 
combinação de fatores; entre eles devemos 
destacar o fato dessas campanhas terem 
sido feitas coincidindo com as e1eições de 
1990, a "atualidade" dos temas assim 
como ao número, o que ajudou na 
dispersão. 

Não é nossa pretensão esgotar aqui 
este debate, mas o de socializar algumas 
informações e opiniões de forma a que 
posamos realizá-lo de uma maneira mais 
qualificada. 

Regimento Interno 
OI Congresso do Partido aprovou uma 

serie de diretrizes sobre as quais o Diretório 
Nacional deveria propor um novo regimento 
do PT a ser apresentado ao VIIl Encontro 
Nacional. Até a presente data esta proJ)Osta 
de regimento não conhece uma versão 
acabada o que impossil;)ilit.a, não só a nós 
como a todos os outros setores, assim como 
aos encontros estaduais de estarem fazendo 
uma discussão como esta, por si bastante 
''abstrata'' sobre uma proposta concreta. 

Assim sendo, apresentamos a seguir 
algumas preocupações que gostaríamos de 
ver contempladas no novo regimento. 

1.- Com o fim da antiga lei de partidos 
políticos estamos livres para organizarmo
nos da forma que entendeffi\OS melhor para 
a consecução de nossos objetivos. Com o 
fim da filiação em cartório, o PT deve de 
fazer uma intensa campanha de refiliação. 
Desta fonna não só poderemos saber de 
fato com quantos filiados contamos e aonde, 
como poderemos trabalhar com a nossa 
concepção de filiado e de convenção, como 
muito bem sabemos é bastante diferente da 
dos partidos tradicionais. 

2 .• O filiado ao PT expressa mediante 
este ato a sua concordância com o seu 
regimento interno e com as suas diretrizes 
políticas definidas democraticamente pelo 
conjunto dos filiados assim como pelas 
instâncias partidárias dentro dos atributos 
do Regimento Interno. 

3.- O Filiado ao PT contibui 
financeiramente para a sustentação do 
partido e participa regularmente de algum 
núcleo de base. 

4-· Tem direito a participar das· 
convenções partidárias todos os filiados ao 
PT, assim como de eleger e serem eleitos 
para compor as suas instâncias de direção. O
quorum dos encontros para efeito de tiragem 

de fielegados se dará sobre o número de 
filiados credenciados presentes ao ellcontro 
na hora da votação ( esta medida tem como 
objetivo acabar com a diferença de 
coeficienle para tirar delegados nos 
encontros municipais/zonais e nos 
encontros setoriais). Nos encontros 
municipais/zonais, hoje, tiram-se delegados 
conforme o número de presentes ao 
encontro mais outra parte tirada com base 
no número de filiados presentes ou não aos 
encontros. Isto faz com que seja mais difícil 
tirar delegados nos encontros setoriais o 
que explica em grande medida a debilidade 
que temos em construir a intervenção 
setorial.) 

5.- Devemos baixar de 1 delegado a 
cada 75 filiados para 1/25 o critério para 
tiragem de delegados nos encontros setoriais 
de forma fazê-los mais representativos, e 
próximo da nossa capacidade atual de 
organização. (Este é o critério que a SNJ 
definiu este ano para a realização da Plenária 
Nacional de Juventude.) 

6.- Devemos reduzir o número de 
encontros com quorum, assim como o 
número precisso para indicar mais de um 
membro do setor para o DN de forma a que 
seja viável a sua consecução. ( Hoje são 
necessários 5 encontros com qúorum 
mais de 7 5 filiados - para podermos indicar 
1 membro ao DN. Para a indicação do 
segundo são necessários 16 encontros ... ) 

7.- O encontro nacional do Selor ãeve 
indicar, além dos membros para comporem 
o DN, o Secretário Nacional do setor ( O
atual regimento provisório não prevê a
existência de secretários. O encontro indica
um coordenador do setor; caso o DN opte
pela criação de uma secretaria o titular é
eleito no DN entre seus membros podendo
ser ou não o coordenador do setor).
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açao 
João dos Santos e Silva 

Os jovens trabalhadores têm se 
deparado nos últimos tempos com um 
leque de palavras aparentemente 
complicadas. Os termos usados -
revolução científica e tecnológica, 
globalização, mundialização, reen
genharia- mais confundem do que 
esclarecem. Os meios de 
comunicação de massa são os 
principais canais utilizados pelos 
ideólogos do capitalismo neoliberal 
para a divulgação desta nova forma 
de dominação. 

Entre tantas "mudanças" encontra
se a massa trabalhadora. Como ocorre 
des de o século pass ado, os 
trabalhadores buscam alternativas à 
conquista de melhores condições de 
vida. Como utopia possível, visualizam 
no horizonte capitalista uma sociedade 
socialista. 

Mas o que os defensores do 
neoliberalis mo n ão con seguem 
explicar éa ampliação do abismo entre 
ricos e pobres. No Brasil, por exemplo, 
os 10% mais ricos detêm mais de 50% 
da riqueza. 

O crescimento econômico, que na 
ótica neoliberal se dá através da 
desestatização e da abertura do 
mercado interno, não consegue dar 
respostas à sociedade. Ilusoriamente 
pode até reduzir a quantidade de 
pobres, sem no entanto acabar com a 
pobreza. Desta forma a redução da 
pobreza absoluta se dá em cima da 
ampliação da pobreza relativa, ou seja, 
os que permanecerem pobres estarão 
ainda mais pobres. 

Aos trabalhadores cabe o 
fortalecimento do dis curs o d a  
integração social. É importante, 
contudo, que este discurso respeite 
os direitos individuais guardados numa 

democracia cole
tiva-participativa. 

A integração social 
não é resultado de uma 
simples operação do 

\ sistema econômico, mes -
mo quando apresenta desenvol
vimento e políticas ativas de pleno 
emprego. 

Os trabalhadore s precis am 
participar ativamente nas definições 

políticas, econômicas e sociais de um 
país. O simples direito de voto, embora 
importante, não signif!ca em hipótese 
alguma participação ativa. 

Copenhague. Cúpula Social 

Se os governantes implementarem 
metade dos dez compromiss os 
firmados em março deste ano pela 
Cúpula sobre Desenvolvimento Social, 
realizada em Copenhague, na Dinamarca, 
o mundo será uma maravilha.

Entre os "dez mandamentos" estão a
erradieação da pobreza e a busca do 
pleno emprego. 

Segundo dados da ONU (Organização 
das Nações Unidas}, os pobres 

representam 20% da população mundial 
(1, 1 bilhão de pessoas) e os 
desempregados somam 820 milhões. 

Na opinião do presidente da França, 
François Mitterrand, o reordenamento nas 
condições de vida passa pela taxação 
internacional sobre movimentação 
financeira. 

Durante a reunião, ele que se encontra 
em final de mandato, condenou a 
especulação qu� em poucas horas pode 
deteriorar o trabalho de milhões de 
trabalhadores. Para o líder francês, a 
pobreza e a exclusão social não são 
fatalidades. 

O "Day After" da Cúpula vai ter 
que se pautar pela construção de um 
novo e sólido pilar social, tendo como 
base uma melhor distribuição de 
riquezas entre os países do Norte 
(ricos) e'os do Sul (pobres). 

O texto final do encontro diz que as 

impressões digitais que as ONGs 
(Organizações Não Governamentais) 
deixaram no processo preparatório 
somente serão importantes se as 
entidades populares usarem os 
resultados das discussões como 
plataforma para trabalhar pela justiça 
social. Boa parte das ONGs rejeitaram 
o documento elaborado.

Enquanto isso, os trabalhadores 
comemoram mais um 12 de Maio, dia 
de luta e luto. Há o que festejar mas 
também existe muito o que fazer. 

Es pecialmente n o  Brasil, o 
momento exige uma posição firme dos 
trabalhadores frente às constantes 
investidas do governo FHC contra os 
direitos adquiridos com muito esforço 
pela classe operária. 

É necessário sairmos às ruas e 
protestar, por exemplo, contra o 
modelo de reforma da Previdência 
Social proposta e a venda das estatais 
solidificadas com o dinheiro dos 
trabalhadores. 

• 

João dos Santos e Silva é Jornalista 
e Militante da JOC de SP. 
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AIDS preocupa 

movimento sindical 
Rosana Machin Barbosa 

Q�ontrario do que se 
pensava desde a primeira notificação no 
Brasil (1980), a AIDS não representa 
mais um problema restrito à medicina e à 
saúde pública mas a toda sociedade. Por 
atingir especialmente o indivíduo em sua 
idade produtiva e reprodutiva éum desafio 
ainda maior para trabalhadores e 
empresários. 

Para se ter idéia, dos casos notificados 
até dezembro de 1994, 71 ,0% estão na 
faixa de 20 a 39 anos e 20,8% entre 40 e 
59 anos. 

Desde 1992, um quarto dos portadores 
do vírus é composto por mulheres. Em 
são Paulo, estado com maior incidência 
do vírus, 56, 7% dos 58.595 casos 
notificados, a AIDS já é a primeira causa 
mortis <:le mulheres entre 20 e 34 anos. 

Entre adolescentes (13 a 19 anos), o 
número de casos cresceu de 16 em 1985, 
para 204, em 1993. Esse crescimento 
está estreitamente associado ao uso de 
drogas injetáveis. 

A epidemia tem se alastrado em 
camadas da população que até então se 
percebiam imunes ou distante do risco, 
trazendo o questionamento da visão de 
queaAIDS éameaça exclusiva aalgumas 
vítimas preferenciais, os chamados 
"grupos de riscos": hemofílicos, 
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homossexuais e usuários de drogas 
injetáveis. 

Hoje sabemos que a AIDS pode atingir 
qualquer pessoa, independente de sexo, 
idade ou classe social, ou seja, qualquer 
um que não tome atitudes e 
comportamentos seguros. 

A epidemia tem se alastrado 
particularmente em setores da população 
onde predomina o precário acesso à 
informação e existem as piores condições 
de vida. 

Pesquisa realizada pela Comissão 
Nacional de Prevenção à AIDS da CUT, 
a partir de dados brutos de óbitos 
registrados pelo sistema funerário do 
município de São Paulo, mostrou que de 
1991 a 1993, dentre as categorias mais 
atingidas pela epidemia, estão os 
trabalhadores braçais, comerciários, 
condutores de veículos, construção civil, 
trabalhadores da saúde, educação, 
bancários e metalúrgicos. 

A mesma pesquisa verificou que 71, 7% 
das mulheres que morreram de AIDS em 
São Paulo estavam fora do mercado de 
trabalho, eram donas de casa. 1 mportante 
observar que dados da Secrétaria da 
Saúde do Estado de São Paulo indicam 
que mais de 40,0% destas mulheres , 
possuíam parceiros fixos e únicos. 

. A crença de que a epidemias atingia 
somente alguns grupos certamente 
corroborou para o aumento de casos 
entre mulheres e heterossexuais. 

A desinformação e o preconceito em 
relação à AIDS tem acarretado sérios 
problemas no âmbito do trabalho. Embora 
não exista risco de adquirir AIDS ao se 
conviver no trabalho com pessoas 
infectadas e o portador do vírus possa 
desenvolver suas atividades até sua 
situação física permitir, muitos portadores 
tem sofrido pressões, sido afastado e 
demitidos das empresas. 

Algumas empresas têm incluído 
exames de AIDS no teste admissional e 
periódico. Em hipótese alguma eles 
devem ser feitos sem o consentimento do 
trabalhador. E seu resultado é 
confidencial. 

No tocante à legislação o trabalhador 
seropositivo pode recorrer à concessão 
de auxílio-doença ou aposentadoria sem 
a necessidade de ter cumprido o período 
de carência ( lei 52.7.670/88) e também 
pode efetuar o saque do FGTS e do PIS, 
independente de estar ou não 
manifestando os sintomas da AIDS. 

A CUT assumiu o compromisso de 
difundir práticas de prevenção e defender 
os direitos dos trabalhadores e portadores 
do HIV. Tal iniciativa recebeu impulso 
desde 1992, com a criação da Comissão 
Nacional de Prevenção à AIDS da cen
tral. 

Somente a difusão de informações, o 
maior investimento em prevenção, a 
solidariedade e a defesa da cidadania por 
parte dos indivíduos, empresas e o 
governo podem interromper essa 
situação. 

• 

Rosana Machin Barbosa, Socióloga 
e Coordenadora da Comissão Nacional 

de Prevenção à AIDS da CUT. 

a[ternativa 

untos 
Dete e Correia 

Foto: HelioAntonioAlves 

Contrariando o velho conceito do individualismo e 
irresponsabilidade juvenil, quatro jovens trabalhadores 
resolveram viver juntos. Tal experiência nos é relatada pelos 
companheiros Correia e Dete, da JOC de Curitiba (PR). Foram 
dois anos de vida comunitária, período suficiente para fortalecer 
o entendimento de solidariedade.

(?�déia surgiu e foi 
amadurecendo a partir de encontros de 
formação e organização frente a realidade 
da juventude trabalhadora promovidos 
pela JOC em Curitiba. Discutia-se o tipo 
de sociedade que acreditamos e 
queremos construir. Utopia ou apenas 
sonho? 

Outra razão que empolgava a idéia era 
o tipo de relacionamento que tínhamos
com nossas famílias. A maioria não
participava e não entendia porque
tínhamos feito esta opção de vida, ou
seja, as lutas pelos direitos da juventude
trabalhadora e pelas causas sociais.
Discutir estas questões em casa nem
sempre era possível.

Quando casamos em 1990, fomos 
morar distantes do conjunto de amigos e 
familiares com que convivíamos h ámuitos 
anos. Tivemos algumas dificuldades em 
fazer amizades. Com o desafio de realizar 
o 52 Congresso Nacional de Jovens
Trabalhadores e a ajuda de alguns
conhecidos, conseguimos organizar uma 
boa Equipe de Jovens Trabalhadores. A
amizade foi se fortalecendo e
conseguimos envolver inclusive as
famílias e os amigos destes jovens.

Mas· algo ainda nos desagradava: 
morar em apartamento pequeno. 

Começamos a pensar numa casa. 
Discutimos a idéia com outras duas 
militantes da JOC, Alice e Nilza, que 
também desejavam uma moradia 
alternativa. Decidimos morar juntos. 

Começamos uma nova maneira de 
viver. Organizamos a casa e as tarefas 
de cada um. Dividimos as despesas de 
aluguel, as taxas, compras de 
supermercado, feira etc. 

No início, as duas companheiras 
tiveram dificuldades devido ao 
descontentamento de suas famílias mas 
logo foram superadas. Nossa casa se 
tornou uma referência no bairro sendo 
freqüentada por muitos jovens e pelos 
militantes da JOC. Recebemos visitas de 
companheiras (os) da cidade, de outros 
estados e do exterior. Isso dava-nos 
grande felicidade, pois acrescentava mais 
elementos em nossa concepção de 
mundo, sobre a realidade da juventude 
trabalhadora e do Movimento Sindical e 
Popular. E tem mais. Nossa casa acabou 

se tornando um ponto de saída e chegada 
das festas e bailes. 

As dificuldades chegaram 

Estava tudo indo muito bem! Até que a 
situação financeira começou a pesar. O 
aluguel, os gêneros de primeira 
necessidade ... Tudo subiu de preço. 

Os filhos estavam a caminho. Nesse 
período. difícil, conseguimos vender o 
apartamento, compramos um terreno com 
um parente e as duas companheiras e 
seus filhos foram morar juntas. A 
separação veio basicamente para 
fugirmos do aluguel que é uma despesa 
sem retorno. 

Tivemos alegrias e tristezas mas o 
companheirismo ajudou a crescermos 
como mulheres e homens que lutam por 
uma sociedade justa. 

Essa experiência que tivemos deixou 
claro que precisamos abandonar o 
egoísmo, partilhar mais a vida e ser 
companheiros e solidários. 

Hoje moramos em casas separadas. 
Sentimos a falta de nossa comunidade. 
Foram dois anos de vida em comunhão e 
profundo conhecimento um do outro. • 

Correia é Metalúrgico e Coordenador 
Nacional da JOC-Brasileira,_ 

responsável pelos Estados do Paraná e 
Santa Catarina. 

Dete é Metalúrgica e Militaf")te da 
JOC-Curitiba - PR. 
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Tem que ter cara 
Marilene Coelho 

Archimedes de B. Silva, no auge de seus 28 anos, trabalha como 
Conferente de Expedição, há 8 anos na Seco-tools, fábrica de origem 
Sueca. Com 106 trabalhadores, a empresa produz ferramentas de metal 
duro para usinagem. De 1986 até o momento, Archimedes viu cerca de 
300 trabalhadores serem demitidos, processo rotineiro que vem 
ocorrendo nas fábricas da região do ABC-SP. 

Archimedes, empolgado, fala ao JT sobre a realidade dos 
jovens na fábrica, participação e as perspectivas que tem 
com a organização da juventude. 

o 

� O que motivou sua m/1/tãncla?

Archimedes: Eu sempre tive vontade de fazer algo 
diferente. Da minha infância à adolescência peguei uma fase 
muito rica no ABC: as greves, o nascimento do novo 
sindicalismo, do Partido dos Trabalhadores, do Lula. Meu pai 
não era militante mas participava das greves. Muitas vezes o 
vi choràndo depois de ter enfrentado polícia e bombas de gás 
lacrimogêneo. Comecei a ir às assembléias da categoria que, 
naquela época, eram clandestinas. O sindicato estava sob 
"intervenção" - medida adotada pelo regime militar. Prá mim, 
daquelas assembléias estouraria uma revolução que mudaria 
todo o Brasil. 
JT: Parece que realizastes um sonho: ser metalúrgico e
sindicalista. Mas como é organizar a juventude? 

Archimedes: Minha experiência é modesta. Tento 
desenvolvê-la através da Comissão de Fábrica no local de 
trabalho. Conversamos com os jovens tentando mostrar-lhes 
que sindicato não é só assembléia e greve. Que há outras 
questões que podem interessá-los. Neste sentido, os melhores 
resultados são obtidos com jovens da linha de produção 
(horistas), donos de um perfil mais combativo. Muitos fatores 
fazem com que a situação seja assim. Os mensalistas, por 
trabalharem ao lado de gerentes, supervisores e diretores, 
costumam ser mais individualistas. Hoje existem poucos 
jovens dentro da fábrica devido às demissões. Mesmo assim 
há jovens que "colocam no bolso muitos militantes velhos". 
Jovens que quando assumimos a Comissão de Fábrica não 
tinham nenhum tipo de participação. Alguns companheiros 
jovens que trabalham ou trabalharam na Seco-toais não 
chegaram a assumir a Comissão de Fábrica porque estávamos 
no mandato e eles estavam numa fase de preparação. Na 
época do impeachment, parte dessa rapaziada liderou as 
passeatas no ABC. Dentro da comissão dizíamos: "Está aí o 
futuro da Comissão". Formamos grupos de companheiras 
(os) de apoio à Comissão de fábrica. Sempre buscamos este 
grupo para ajudar-nos a nortear as decisões a serem tomadas. 

Hoje preocupa-me muito esta geração, os chamados 
"caras pintadas". Questiono se são realmente politizados, 
pois cada geração que passa é mais conformista e o anseio 
de transformação social não se vê muito. Mas há avanços. Se 
ainda não conseguimos fazer com que esses jovens sejam 
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militantes, pelo menos pessoas mais críticas. 
JT: Trabalhar na Seco-Tools ... 

Archimedes: Em relação ao geral das fábricas, as condições 
de trabalho são boas. Acidentes de trabalho, uma praga no 
Brasil, são raríssimos. O salário está defasado mas na média 
da categoria. Nos Horistas a média é de A$ 800.00. Os 
trabalhadores têm um bom nível de escolaridade. São 
qualificados e o fato de trabalharem num único turno facilita 
o acesso à educação.
JT: Na categoria, qual é a atenção destinada às questões 
específicas e a organização dos jovens que ainda estão 
nas fábricas? 

Archimedes: Houve algumas ações. Realizamos seminários 
que resultaram na formação da Comissão de Jovens, que, 
infelizmente, teve vida curta. 

Foi designado um diretor do sindicato para discutir conosco 
caminhos para formar políticas específicas. No 1 2 Congresso 
dos Metalúrgicos do ABC aprovou-se uma tese sobre a 
juventude trabalhadora. Imediatamente chamamos uma 
reunião preparatória para a realização de um seminário onde 
visualizaríamos formas comuns de implementação nas bases 
da categoria das decisões do congresso. Pedimos às 
comissões de fábrica para que convocassem os militantes 
jovens e a juventude geral de suas respectivas fábricas para 
participarem do processo e divulgamos matérias sobre a 
realidade da juventude. Como não houve sucesso, não 
conseguimos implementar as questões expressas na tese. 
Isso ocorreu porque não há uma política clara, organizada e 
coletiva sobre à questão. 
JT: O Sindicato dos Metalúrgicos tem se destacado pela 
interferência em diversas questões como: o fim das 
horas extras, a defesa da previdência social, a campanha 
contra a fome, em defesa dos menores, Câmara Setorial 
Automotiva etc. A juventude se Interessa por estas 
questões? 

Archimedes: Sim. Há interesse pelas diversas questões. A 
Câmara Setorial pertence ao setor automotivo não atingindo, 
portanto, a fábrica em que trabalhamos. No entanto, eles 
querem saber se terão os mesmos direitos conquistados, 
pois é uma reivindicação de toda a categoria. Infelizmente 
desconheço se há cláusulas específicas relacionadas à 
juventude na Câmara Setorial. 
JT: A juventude tem se deslocado da produção para o
comércio, à prestação de serviço etc. O desejo de ser 
metalúrgico expresso nos anos 70 e 80 acabou? 

Archlmedes: Estão ocorrendo muitas mudanças no processo 
produtivo. Esse deslocamento não ocorre somente devido ao 
fator econômico mas também pelo fator cultural. Os jovens de 
16, 17 anos com os quais converso no bairro, no ônibus ... 
estão mais interessados em trabalhar numa loja, a "Forum" 
por exemplo, curtir a vid?, vestir uma roupa da moda ... O que 
é muito mais arriscado. E uma questão ideológica, transmitida 
pelos meios de comunicação. 
JT: Mas a vida metalúrgica, a luta sindical atraía a 
juventude. Isso não ocorre mais? 

Archimedes: Esta é uma pergunta difícil de responder 
porque sou militante. Acontece que as pessoas sofrem uma 
certa influência para participar mas a forma como foi passada 
uma determinada visão pela mídia referente ao sindicato 
dificulta este assumir. Os próprios sindicalistas contribuíram 
e contribuem para limitar a participação. Um exemplo: temos 
companheiros que integram há muitos anos a direção do 
sindicato, da central, da comissão de fábrica, alguns, desde 
que estes órgãos foram fundados. Um problema é que 
-algumas comissões dão muita importância a quem logo se
destaca. Às vezes não se desenvolve aquele trabalho mais
paciente na formação do indivíduo, ou seja, deixar a flor
desabrochar naturalmente. Quando iniciei na militância quase
não falava, não tinha experiência. Mas através da briga e do
grito eu consegui meu espaço. Tem que abrir espaço para a
juventude, para o surgimento de novas lideranças e de
pessoas que queiram participar. O Membro da Comissão de
Fábrica não deve permanecer ml.!ito tempo em sua direção.
Precisa permitir sua renovação. E isso que nosso sindicato
defende. Mas há espaços. Temos o Departamento de
Formação Sindical, CIPAS etc.

entrevista 

JT: O que ainda pode ser feito para impulsionar a 
participação da juventude trabalhadora no movimento 
sindical? 

Archimedes: Tirar a carranca que a mídia vestiu no sindicato, 
ou seja, os jovens pensam que o militante sindical está na luta 
para fazer a revolução, pegar em armas, derrubar o regime. 
Por isso, o primeiro passo é fazer uma política de comunicação 
dirigida à juventude. Todo dirigente deve convidar os jovens 
para participar dos cursos de formação sindical. Chegar até 
eles dizendo que queremos a transformação da sociedade 
mas pela via da educação popular, da postura crítica. Só que 
para atrair a juventude temos que desenvolver mais nossas 
potencialidades culturais. Quando existia mais mulheres na 
Seco-Tools, elas resolveram fazer um grupo da dança do 
ventre. Durante um bom tempo ensaiaram no sindicato. 
Desta iniciativa, muitas delas filiaram-se ao sindicato. O 
sindicalismo deveria investir em escolas de artes plásticas, 
cinema, festas, teatro popular etc. Devemos iniciar projetos 
pilotos com teatro nas portas de fábrica motivando os jovens 
à participação. Nosso sindicato enfrentou algumas iniciativas, 
como os campeonatos de futebol de salão, de campo, 
capoeira etc. Mas falta algo mais ousado. Não basta só o 
sindicato fazer esse trabalho. Todas as organizações devem 
buscar esse caminho. Pode ser utopia mas, investir na 
juventude é garantir o futuro de qualquer movimento. 

• 

Marilene Coelho 
é Membro do Conselho Editorial 
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No Vale do 
Jequitinhonha 

anhã fria de junho. O 
Vale do Jequitinhonha, mais pelas bandas 
da Boa Vista, estava coberto por um 
branco manto. As escarpas cinzentas 
erguiam-se acima do lençol, imponentes, 
belas. Uma paisagem lunar. Nenhum som 
de bichos ou pássaros. Nenhumasóalma. 
A natureza, morta, vegetação rasteira e 
rarefeita, pedregulhos pelos caminhos, 
buracos grandes e pequenos, muitos com 
mais de dois séculos de existência, feitos 
pelos escravos e donos de escravos em 
busca de pedra diamante. Nada resta. 

Julião escorregou pelo caminho 
estreito, caiu no riacho, sujou as mãos, 
molhou as pernas, rasgou as roupas nas 
pedras. Levantou-se, ainda trêmulo, mais 
pelo frio que pelo susto. Homem 
acostumado com aquelas bandas, tombo 
não o espantava mais. Esfregando as 
mãos. Os pés, molhados e frios, levantam
se e abaixam-se na barra da calça, 
tentando enxugar-se. Seguiu em frente, 
afastando os matinhos mais ousados do 
caminho. A bah�a na mão direita e a 
mochila nas costas, ia determinado na 
busca da esperança, da riqueza, da pedra. 
Para trás, deixou os três filhos. A mulher, 
Marta, estava sepultada no cemitério 
municipal da cidade Diamantina. Nova 
ainda. Derrame forte, incontrolável. 
Quando ela morreu, Julião morreu um 
pouco também, pois, ela era parte íntima 
de seu ser. Sobretudo o garimpeiro éum 
forte. Embrutecido pela solidão dos vales, 
a sombra da morte não lhe metia medo. 
Seu cajado era a fé no amanhã melhor. 

Homem rude, alto, aparentemente 
magro, mas gordo de músculos quem 
nem frango caipira. Amorenado, cabelos 
alourados, seus traços denunciavam a 
existência de ancestrais brancos, de 
outras terras, sabe Deus de que época, 
perdida no tempo e no espaço na história 
colonial dos campos diamantíferos do 
Tejuco bravo, das Chicas da Silva, dos 
Intendentes da Coroa, dos Sargentos
Mor

1 
dos substratos trazidos das terras 

da Africa. Nascido e criado nas terras do 
ltamarandiba, sua mãe, dona Zica Mar
tins e Sebastião Martins, seu pai, também 
já haviam falecido. No Jequitinhonha é 
assim. Se morre cedo. Curta lá éa vida. 
Faça agora e não deixe para amanhã. 
Vida bruta, o coração não aguenta. O 
reumatismo ataca, o corpo verga, a terra 
come, restando uma cruz e uma placa de 
epitáfio, de saudades dos que ficam, 
numa homenagem dos que vão morrer 
aos que morrem. 

Passo firme, já eram quase seis e 
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Antônio Vitor 

meia da manhã. Muito tarde. Deus ajuda 
a quem cedo madruga. Contudo, no 
Jequitinhonha, em junho, se treme. Frio 
lá é frio. E Julião deitou tarde e acordou 
cedo. Não muito. Corria e não tardava a 
chegar ao gorgulho que vinha revolvendo 
lá das bandas da cabeça de boi. Um 
grotão com um fino fio de água corria 
escarpas abaixo. Talvéz em outras 
épocas fosse mais grosso. Ação do 
homem. 

Chegou rtçido, batéia no riacho, rente 
as pernas, subia, rodava e descia. Nada. 
Por volta das onze acendeu o fogo. Hora 
de esquentar a boia que tinha trazido. 
Normalmente teria que fazer, mas veio 
de casa, trouxe pronta. Um sôfrego tropel, 
ao longe, anunciava a chegada de 
cavaleiros, talvez uma tropa. Podia ser o 
Coronel Juventino. O preto comandante 
do Rosário. Na Festa do Divino ele 
comandava a tropa, por isso era coronel. 
Era vendedor de mantimentos e outras 
mercadorias para os garimpeiros. Com 
dinheiro ou sem, ninguém deixava de 
levar dele a boia de cada dia. Trazia 
notícias de lugares por onde passava, 
levava recados. Os compadres sempre 
se comunicavam. Era o correio do Vale, 
por isso Julião sorriu satisfeito quando 
constatou que, de fato, era ele, 
inconfundível, montado na égua da frente, 
os jumentos iam atrás, três deles, 
carregados com fardos. A distância 
diminuía, sua figura aumentava. O manto 
branco havia se dissipado, o frio já não 
era tão frio, o sol já não estava tímido, 
como no início do dia. 

- Coronel Juventino, como vai sua
força? 

-Tô mióde bão sô. Meio perrenguede
gripe. lstrudia fiquei de cama mas sinhora 
Rosário me levantou! 

-Tem notícia de Bonsucesso?
-Passei lá não sô. Vim de Curralim. Lá

tão todos bão. O frio é que tá feio. Não há 
pinga que aguenta. 

- Sô Chico Codorna, como vai ele.
- Sê não soube? Morreu de coração.

Diz que foi o babreiro que inchou o coração 
dele. Home bão tava alí, uma pena. A 
gente boa tá indo embora. 

- Que Deus o tenha!
- Que se leva hoje?
- Tem toicim, pinga da boa, carne de

sol? 
- Magina, não havera de tê? Tem tudo

sô. A pinga éládas bandas de Capelinha, 
a Providênça. Ela não falha nesse gelo. 

- Preciso de arroz e feijão, pinga,
toicinho e carne. Farinha também. 

- Quantos quilos?
-Três de cada.
- Se o Coronel faturar, levo mais.
- Faturo sim, sô Julio. Eles agora

congelaro tudo e o preço não artera mais. 
Os juro tá baixando. 

Enfiando a mão na bolsa de couro, 
Julião afastou as notas miúdas e deu 
duas maiores para o preto velho, 
prometendo lhe pagar mês que vem o 
resto. 

- Então inté seu Júlio. Argum recado
prus compadre? 

- Diga ao Mané fogueteiro que todos
estamos bem, eu e os meninos. 

- Não há de quê. Então inté. Mês que
vem vorto pra acertá 

Vai com Deus Coronel. Cuidado com 
as cobras, elas saem das quebradas 
para esquentar sol. 

Longe preto velho respondeu com um 
eco: 

- Preocupa não, nóis tem corpo
fechado. Meus bicho não morre disso. 

Julião ainda viu o velho sumir na virada 
do morro acompanhado dos animais. 
Absorto nos seus pensamentos, nem viu 
que o fogo pedia para não apagar. 

Antônio Vitor éde Belo Horizonte - MG. 

ii@@ii 

Miséria. Há soluções 

I 
1-·' orno pode um país com

tamanha capacidade de produção ter 
tantos miseráveis? Será que podemos 
fazer alguma coisa? O que? Como? Essas 
perguntas permeavam a cabeça de muitos 
brasileiros. 

Foi então nascendo uma nova forma 
de ver o problema do país. Essa forma 
ganhou "corpo, rosto e membros". Não 
ficou apenas sendo um sonho de Dom 
Helder Câmara, ou do soei ólogo Herbert 
de Souza, o Betinho. No país inteiro 
começaram a se formar comitês, 
integrados por pessoas, preocupadas 
com os 32 milhões de brasileiros 
indigentes. Era um quadro novo? Não. 
Nova era a forma como tanta gente 
começava a ver essa triste realidade. 
Como era nova também a reação de 
parte da sociedade. 

Apesar de muitos não perceberem ou 
não ver muito claro, o objetivo central era 
justamente mobilizar e conscientizar a 
sociedade frente aos problemas 
existentes. Fazendo com que cada um 
ficasse indignado com essas diferenças. 

Assim com a sociedade organizada e 
indignada diante de tantas diferenças 
sociais injustas, seria possível pressionar 
e cobrar dos governos em suas diferentes 
instâncias, uma política mais digna, mais 
humana para a classe trabalhadora. 

Foi pensando nessa linha que a JOC 
de Vitória de Santo Antão resolveu 
participar da Campanha contra a Fome. 

Etiene Lu íz de França 

No início, os movimentos populares da 
cidade, sindicatos, igrejas, ONGs, 
pessoas físicas participaram mas não 
continuaram. 

A JOC participou da 111 Conferência 
Municipal de Segurança Alimentar com 7 
jovens trabalhadores. Também esteve 
na Conferência Nacional que aconteceu 
em julho de 1994, em Brasília, com a 
participação de mais de 2.000 pessoas 
entre delegados, convidados e 
palestrantes. 

A partir da Conferência Nacional foi 
possível perceber que: 

* a Campanha desenvolveu-se em
todas as regiões do país; 

* participam trabalhadores que de
alguma forma tem um certo grau de 
consciência; 

* igrejas, organizações não gover
namentais - sindicatos, movimentos 
populares e partidos, a maioria de 
esquerda, estão mais engajados; 

* em alguns. estados já se tem dado
passos junto a orgãos públicos; 

* a massa ainda não conseguiu per
ceber a importância da organização, já 
que os trabalhadores que estavam 
presentes na Conferência estão dire
tamente ligados a alguma organização. 

É preciso alertar muito mais e cuidar 
para que não se faça o jogo dos 
governantes. 

Hoje depois de muitos meses da 
Campanha é possível dizer que o quadro 

édiferente. Não no número de indigentes, 
mas na participação da sociedade como 
também dos poderes públicos. 

A Caravana da Cidadania, realizada 
por LULA, somada à 111 Conferência 
Nacional de Segurança Alimentar e a 2ª 

Conferência de Projetos Alternativos para 
o Brasil, deixou claro qué a campanha
tem dado frutos positivos e que os 
governantes estão percebendo que a
sociedade está acordando. É aí que
necessitamos despertar de vez e acordar
o máximo de pessoas, pois sabemos que
"eles" podem "dopar" o povo, como alias
fizeram com o plano real.

No ano passado também foi feita uma 
campanha contra o desemprego. Este 
ano podemos desenvolvê-la tendo como 
meta a questão das alternativas. O 
homem com trabalho pode educar e 
alimentar seus filhos e com a educação 
assumir a Cidadania. 

Reflita sozinho, com amigos, no 
ônibus, nas filas etc: 

1º - O que gera situação de miséria 
no Brasil e no mundo? 

22 
- É possível mudar esse quadro? 

Como? 

• 

Etiene Luiz de França é Professora, 
Militante da JOC de Vitória de Santo 

Antão (PE) e membro do Comitê 
Contra a Fome e Pela Vida. 
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1 lgr a e Juve··· 
• 

sse duelo tem···:·:t · 

Padre Reginaldo Andrietta

"Corta essa cara! Igreja é prá gente velha. Eu quero curtir a vida. 
Tô noutra meu". Esta é a reação de muitos jovens quando 
convidados a participar de um grupo de igreja. Por outro lado, muita 
gente de igreja diz: "Os jovens estão com nada". Se não se diz 
exatamente isso, pelo menos o sentimento é esse, aqui no Brasil e 
em outras partes do mundo. 

.1 
QYi, ........ ..,,, �#,. sociedade de hoje, pós-

moderna, deu uma guinada de 360 graus
na cultura; e tem muita gente em duelo
por causa disso, também jovens e setores
da igreja menos esclarecidos. 

A juventude, hoje, quer "curtir a vida";
e quem não quer? Chega de "baboseira", 
de coisa sem sentido. Mas, o curtir a vida
tem significado unicamente usufruir do
rriomento presente, sem pensar no futuro.
E a cultura do imediatismo e do
descartável. Frente ao futuro os jovens
são indecisos e têm dificuldades para
assumir compromissos estáveis. 

Vive-se a c,ultura das sensações
sempre novas. E o prazer acima de tudo.
Por um lado, há uma libertação do corpo
que há tanto ficou aprisionado. Por outro,
o corpo virou mercadoria; e até mesmo
os entorpecentes se tornaram álibi para
uma vida excitante. 

Os jovens são audazes, diria uma voz
otimista, no entanto a realidade mostra
que, hoje, buscam o mais f ocil. Com
relação à profissão, por exemplo, ninguém
pensa em sua função social e é difícil
encarar um longo caminho de
capacitação; o negócio é correr atrás do
que dádinheiro e aproveitar o que aparece.
Etica profissional? J áera. Tudo vale para
fazer dinheiro rápido e alimentar o
consumismo desenfreado, promovido
sobretudo pelos meios de comunicação.
1 O - Juventude Trabalhadora

Ter idéias sociais?" Ninguém pensa
em você, meu"; "o mundo é dos espertos".
Assim pensa a geração jovem dos anos
90. Também pudera, quem pode agüentar
a "overdose" de cultura capitalista
sobretudo norte americana, aplicadas nas
últimas docadas? Não é à toa que a
maioria da juventude tem a consciência
social, política, moral e até religiosa
anestesiada e já não crê em mais nada.

Como "crer" então na igreja, se a
imagem que a juventude tem da igreja é
unicamente de templos e santos, de pa
dres ou pastor, de ritos e rezas desligadas
da vida, de gente passiva e quando muito,
moralista e petulante, que anda com a
bíblia debaixo do braço, "dando sermões",
"gritando" pelas praças ... 

Que desafio enorme é fazer a juventude
compreender que igreja é Povo de Deus
que desfruta do amor e da alegria em
comunidade e luta por uma sociedade
justa, na qual todos os seres humanos
sejam igualmente valorizados e
respeitados. 

Que desafio enorme é, também, fazer
a igreja compreender que a juventude é
portadora de vida nova com seu potencial
de dinamismo e criatividade, de realismo
e idealismo, de curiosidade e inteligência, 
de autonomia e liberdade, de amizade e
alegria, de  companheirismo e
solidariedade, de mística e utopia, de

Foto: HéliioAntônioAlves 

contemplação e ação, de aud ocia e
dedicação, de crítica e autocrítica, de 
sensibi l idade e consciência, de
organização e luta, de fé e esperança, de 
fraternidade e comunhão ... 

Resta-nos então, terminar com o duelo
entre juventude e igreja, inculturando o
evangelho entre os jovens, fazendo brotar
a semente da vida nova qu-9 é de Jesus,
nesta terra tão fértil que é a juventude, 
fazendo desabrochar suas
potencialidades e anunciar então a "Boa
Nova" que vem da juventude à igreja e à
sociedade. 

É isso que a igreja pretendeu dizer
através dos Bispos da América Latina e
Caribe, reunidos em Santo Domingo em
1992: 

"CONVOCAMOS MAIS UMA VEZ OS
JOVENS PARA QUE SEJAM FORÇA
RENOVADORA DA IGREJA E
ESPERANÇA DO MUNDO". Conclusões
de Santo Domingo, nº 293. 

Esperamos que estas não sejam
palavras que " mais uma vez' caiam no
vazio. Busquemos pois, os meios para
responder a esta convocação com a
coragem e o entusiasmo que são também
valores prq:>rios da juventude.

Reginaldo Andrietta é Padre e Ex
Assessor Continental da JOC-América 

Curtas 

CARRO POPULAR OU MAIS 
TREM NA LINHA? 

Parece br incadeira. Sindicatos,
patrões e governo, "num pau danado",
para aumentar a produção e a venda de
carros no país e para exterior. Mas,
aonde estão as brigas para ampliar as
linhas de metrô e trens que circulem no
país, de bairro a bairro, país a país (numa
grande integração)? Quem ganha com o
descaso aos transportes
verdadeiramente populares? Queremos
transporte popular-público, de qualidade
e acessível a todos do Oiapoque ao
Chuí.
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Dicas 

ORGANIZEM-SE 
TRABALHADORES 

42 mês do governo de FHC. Em todas
as cidades do país o movimento sindical,
popular, as diversas organizações não
governamentais, estão atentas às
medidas que estão sendo adotadas.
Política educacional, não tem, salarial,
nem pensar. E por aí vai. Por isso já se
fala até em Greve Geral, contra a
Reforma Constitucional, pois esta tem
demonstrado que vai "sacanear" com a
classe trabalhadora. Una-se a estes
movimentos. Só com pressão, lutas e
organização acabaremos com esse golpe
que de nhenhenhem, não tem nada!

TEMPOS MODERNOS 

Todo jovem trabalhador, com certeza,
já ouviu falar em Charles Chaplin, cine
ma mudo ... Se não, um bom começo é
ver o filme Tempos Modernos. Ele retrata
como a evolução da m{quina e da linha
de produção das f{t)ricas mudaram a
vida dos trabalhadores. Reúna os amigos,
a família, a comunidade. Aproveite o 12 

de Maio - Dia do Trabalhador, veja e
discuta o filme. Ver ás quanta semelhança
há com os tempos de hoje e o quanto é
preciso ser feito para mudar esta situação.
Ah! Prepare-se vais rir sem parar!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Semana Internacional da Juventude 

Trabalhadora - SIJT 

Todos os anos, desde 1984, a JOCI - Juventude Operária Cristã Internacional, 
realiza a SIJT que acontece de 24 de abril a 12 de Maio. A SIJT tem como objetivo
discutir, denunciar, protestar e criar formas de organização da juventude trabalhadora
para que possa intervir e mudar a realidade em que está inserida. 

Este ano, considerando que a JOCI está preparando o 1 º Conselho Mundial no 
continente africano, a SIJT tem como tema" A Solidariedade à África do Sul", país
que o sediará O slogan que estamos utilizando é: " Do Brasil à África do Sul, a
solidariedade quebra correntes".

Procure se informar em sua
cidade e não deixe de participar!

Aproveite e participe da
Campanha Financeiro Interna
cional em solidariedade à
realização do Conselho Mundial
da JOC, comprando cartões 
postais no valor simbólico de R$ � 
0,50, à venda com os militantes }
da JOC e no secretariado i1 
nacional. Há formas de i
pagamento pelo banco e cheque f.
nominal como é feito com o Jornal i
Juventude Trabalhadora. ts 

Cartas 

AS APARÊNCIAS ENGANAM 

No início do ano de 1994, o País
atravessava uma grande crise
econômica, com uma inflação elevada
de até 70%. Neste ano também, segundo 
dados de uma importante fonte de 
pesquisa, o n ív�I de desemprego
aumentou assustadoramente. 

1 nfeliz-mente eu trabalhava de
contínuo na Caixa Econômica Federal,
recebendo salário mínimo. A carteira de
trabalho não era assinada pela mesma,
sim pelo CESAM (Centro Salesiano do
Menor) que recruta jovens a partir dos 14
anos e os encaminha a vários serviços
negociando a mão-de-obra dos jovens
com as firmas. 

Este contrato dura até o jovem
completar 18 anos. O salário mal dava
para suprir minhas necessidades com 
estudo, alimentação etc. Entregava parte
para minha mãe, o que ajudava no
sustento de meus outros 4 irmãos. 

Como era um ano eleitoral e meu
primeiro voto, pensei em votar no LULA
que sempre falava em defesa da cla$se
trabalhadora. Porém veio o Plano Real e
com ele a esperança de milhares de
brasileiros, a espera de uma nova
sociedade, onde o negro, índio e o branco
fossem tratados como gente. Junto a
estes brasileiros estava eu, acreditando
no programa do Sr. FHC. 

Hoje estou completando 18 anos e
como presente de aniversário ganhei do 
Presidente o veto do salário mínimo que 
iria para R$ 100.00. 

Joneir Nunes Ferreira. Contagem. MG 

��uv�roTu� � 
· T R A B A L H A D O R A

PREÇO POR 6 EDIÇÕES 

Assinatura simples - 5 Reais 
Assinatura de apoio - 1 O Reais
Número avulso - 1 Real 
Assinatura internacional - US$ 15,00

Para receber: envie seu nome e
endereço completos. Pague com 

cheque nominal à Juventude Operária
Católica Brasileira; ou depósito no 

Bradesco conta 058221-2, agência
0449-9 (e envie o comprovante do 

depósito)
Nosso endereço:

Rua Condessa de São JÓaquim, 215,
Bela Vista - São Paulo - SP 

CEP 01320-000 - telefone: (011) 605-5146

Juventude Trabalhadora - 11



19 õe abril 
Te ôeram um ôia pra 

comemorar viôa e bistória.
No mesmo mês em que 
comemora-se o
"Ôescobrimento" ôo 
Brasil. 

Neste i11sta11te
1 
na 

surôina
1 
homens ôonos ôo poôer

1

cientes que não tiraram-lbes 
tuôo 110 passaôo1 querem
através ôa "Reforma 
Co11stitucio11al" estabelecer 
mais limites na 

I. ôemarcação ôe suas 1

A 
l terras. 1, 

�-=== Só a _aten�ão
1 
protestos,

orgamzaçao e lutas li 
po?erão impeõir que �/,� . 
ag1otas ôa nação façam 
mais esse assalto à sua ôigniôaôe
e cultura tão bem retrataôas na 
terra mãe. 

Viva Guarani, Macbacalis
1 
I<rabô

1

Bororô
1 
I<ampa

1 
Ia11oma11i

1 
tantos 

outros povos. 
REMETENTE 

JOC Brasileira 
Rua Condessa de São Joaquim, 215 
Bela Vista São Paulo SP 

DESTINATÁRIO 

D. Adriano Hipolito
Cx. Postal 22

Dia õo ínõio 

CEP 01320-000 

Nova Iguacu _ R,J
CEP:26000 -Venc. Edicao NQ

! IMPRESSO l
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Jeunesse Ouvriêre Chrétienne lnternationale 

lnternational Young Christian Workers 

Juventud Obrera Cristiana Internacional 
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8 DE MARZO - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

En la6 poc.a6 pag.lna6 qu.e 6.lguen, qu.ú.llJLamo6 11.e.co1t.dall 
a lo6 M/N6 la. -lmpoJt..taneúz tJ e.t·1,,ig�6.letido. de.l O.ia ln
teJtnac..lonat de to. 111.J.je.Jt.. El Coru,e.jo ln-te.Jt.nac..lonal p.i
dio a todo6 to6 mov.ún.len.to6 nac..lonalu que p,'lUtallan 
una ate.nc..lon pa11.ücu1..tvt. a to. 6Uu.ac..lon de la6 mu
jeJtu e.n ta JOCI. Con UM 1Le6te.x.lonu, que1temo6 po
neJt e.n e.v..i.de.nc..la e.6pe.eúzlme.nte el 8 de. ma1t.zo, y 
lanza1t. un dua6.lo a lo6 M/N6 palla que. 1t.e.6te.uonen 
la 11.e.alidad de. ia6 rruj eJtU j ove.nu .

COMO NACE LA IDEA DE ORGANIZAR UNA JORNADA ESPECIFICA PARA LA MUJER? 

Muchas manifestaciones, sobre todo organizadas por mujeres, deben ser con
sideradas como acontccimientos que auguraron el D!a Internacional de la 
Mujer: 

- por ejem�lo, en 1858, hubo una primera manifeetacidn de trabajadoras en
Nueva York contra las condiciones de trabajq infrahumanae, por la igual
dad de derechos, y por la igualdad de aalario a trabajo igual.

- en 1908, la, obreras de la industria del tabaco y del textil se manifes
taron en las calles de Manhattan para pedir aumento salarial y protección
para la trabajadora. Un ano despuée, 20.000 trabajadorae de la industria
de confección de dicha ciudad se pusieron en paro. Pese a que milee de
mujeres fueron detenidas, lograron imponer sus reivindicaciones después
de una hueJga de dos meses.

Eetae luchas naccn cn los Estados Unidos, y es allí donde por vez primera 
se celebrá oficialmente cl Día de la Mujer (20 de febrero de 1909). 

; 1 •l 1 1 1 1 (' 1 • ; : '. 
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La 1dea de organizar una jornada de lucha y f��sta por los derechos de la; 
mujer fue retomada con mucho entusiasmo por las mujeres trabajádoras de 
Europa. El 19 de marzo de 1911, se celebr6 el Día Internacional de la Mujor. 
M•• de un millón de mujeres (y hombres también) ae manifestaron en las 
callea de Alemania, Austria, Dinamarca, Suiza y EE.UU. a favor de la igual
dad de derechos políticos para la mujer, es decir, por el derecho de voto, 
por un salario igual y por la jornada de trabajo de 8 horas. En 1912, se 
1umieron a eate movimiento las mujeres de Francia, Holanda y Suecia. 
En Ruaia y Checoslovaquia, se organizá el Día de la Mujer por primera vez 
en 1913. 

En 1921, ae eligió el 8 de marzo como fecha común para el Día de la Mujer, 
en recuerdo de una huelga de obreras rusas que se inici6 un 8 de marzo. 
E1ta fecha también se elig16 para conmemorar la ocupaci6n de una fábrica de 
textil por 120 trabajadoras neoyorquinas el 8 de marzo de 1857, con la que 
•• reivindicaba la jornada de 10 horas, un derecho ya concedido anterior
mente a 1ua colegas masculinos. El dueno de la fábrica no tuvo reparos en
prender fuego a la fábrica, muriendo las 120 trabajadoras en el incendio.

Entre laa doe guerras mundiales, se prohibieron la calebrac1Ón del D{a In
ternac�onal de la Mujer y todas las manife1taciones pública• a eae nivel. 
De1pué1 de la segunda guerra mundial, se retom6 la tradición del Día Inter
nacional de la Mujer. En los anos 50, esta celebraci6n se convirti6 en una 
jornada de lucha contra el rearme, por- la cooperaci6n entre los pueblos y 
por la mejora de las condiciones sociales. Desde entonces, se celebra él 
Día Internacional de ls Mujer en numerosos países. Càyendo en el ·olvido 
en 101 anos 60, el Día Internacional de la Mujer recobró vitalidad a prin
cipios de los 70 gracias a la lucha de distintos grupos de mujeres (sindi
catos, partidos políticos, organizaciones de mujeres de la Iglesia y grupos 
feministas autónomos). 
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SIGNIFICADO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER PARA EL MOVIMIENTO OBRERO 

El d{a Internacional de la Mujer se enmarca sin lugar a dudas en la tra
dición de luchas sindicales de la mujer y en las luchas de liberación que 
tuvicron lugor cn 111 historio. 

Cuando se inició la industrialización en Europa y Estados Unidos (flnales 
de siglo XIX, principias de siglo XX), la situación de la mujer era pare
cida a la s1tuaci6n de vida y trabajo vivida hoy por la� mtijeres del 
"Tercer Mundo". 

Qué_condiciones
_

de
_

vida
_

y
_

trabajo
_

tenían_las_obreras_de_la_época ?

En aquella época cro corriente trabajar entre 11 y 14 horas diarias inclu
sive el sábado. La baja por maternidad no rebasaba las 6 semanas. Las 
mujeres representaban una mano de obra barata: las trabajadoras de la in
dustria no recib!an más que entre un 40 y un 70% del salario de un hombre. 
Y eete ealario 1610 era euficiente para las necesidades esenciales. Las 
condiciones de vivienda eran precarias. Era "normal" vivir 8 personas en 
una vivienda de dos habitaciones. 

Se consideraban a las"mujeres" (y siguen siéndolo hoy) como las que apor
tAban unas ingresos complementarios. Y pese a que no era suficiente el 
salario del hombre para una familia obrera, el Movimiento Obrero siguió 
defendiendo la idea de la "mujer en el hogar, para responsabilizarse de 
la familia y la educaci6n de los niôos". Se aceptó que la mujer fuera asa
lariada mientras hab{a oferta de trabajo, mientras abarataba los costes 
de mano de obra y mientras era necesario para la supervivencia de la fa
milia obrera. 

En base a este contexto, se entiende que la lucha de la mujer obrera por 
mejorar su estatuto, por tencr autonomía política y económica, no era una 
cuestión simple y las trabajadoras que nos precedieron tuvieron que superar 
muchos obst�culos. 

Las mujeres tuvieron que luchar contra los que poseían el capital, pero 
también contra alguno� componcros (en el sindicato, en los partidos socia
lista y comunista). la "Lucha comÚn" de hombres y mujeres dentro del M.O. 
no era tan sencilla ni evidente (por ejemplo, en cuanto al trabajo asala
riado de la mujer o a su papel como "ama de casa", y también en cuanto al 
derecho de voto). Cuando se iniciaron las acciones en favor del derecho 
de voto generalizado, sólo se pensó en principio cn el derecho de voto del 
hombrc. En muchos países europcos (y quiz, también cn otros continentes) 
los hombres fueron los Únicos en tener derecho de voto. Los partidos socia
listas y comunistas temíon que con el derecho de voto para la mujer, las 
mujcres obreras votasen por partidos conservadores. 

En el siglo XX, las mujercs han logrado cicrtos �xitos, por lo menos en 
e) âmbito legal y jurí dico. Los derechos humanos promulgados por la ONU
también conciernen n lns mujcres. Pero la existencia de dcrechos y leyes
no sip,niflcn O('CeAnrl11mPnt•· q11P �stos sean respetados en la realidad y
prhtlcn rotldl/11'111!-l,
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SITUACION ACTUAL DE CHICAS Y MUJERES 

Hoy observamos que aunque las mujeres llegan a representar casi la mitad 
de la poblacion mundial, su situacion general es mas precaria que la de 
los hombres. Huchas veces son doblamente explotadas, socialmente y cultu
ralmente se les niega su lugar en la sociedad y en realidad también en 
la JOC. 

En el trabajo, tanto los hombres como los jefes hostigan sexualmente a las
mujeres. Esas reciben un sueldo mas bajo que los hombres y no tienen acceso 
a todos los émpleos. �uchas veces las mujeres que son empleadas de casa son, 
entre todos los trabajadores, las que menor sueldo reciben. En muchas fa
bricas, son obligadas a tomar contraceptivos para no estar embarazadas, sino 
pierden su trabajo. 

Las mujerea y las chicas siguen siendo la mano de obra máa barata. No se; 
lea considera como "asalariadas de pleno derecho", sino sobre todo como 
amas de casa potenciales. Están discriminadas en el ámbito de la formación 
profeaional, cuando no se les rechaza este tipo de cursilloa, alegando-que 
dt todas formas se casarán con 20 o 25 anos. Mujeres y chicas realizan las 
tartas máa monotonas. Son a menudo las Únicas que se responsabilizan de 
la casa y la educaci6n de los ninoa. 

Algunas tradiciones culturales refuerzan la idea que los hombres son supe
riores a las mujeres. Se considera a los hombres como "cabeza" de familia 
y de otras unidades sociale� (por ej. la tribu). 

El cuerpo de la mujer es objeto de comercio (en la publicidad) y en la in
dustria del sexo (prostitución y turismo sexual). 

Como se puede ver, la explotación y represi6n de la mujer tienen lugar a 
distintos niveles. Y muchas situaciones de este tipo nunca tienen proyección 
pública. 

La división internacional del trabajo significa en primer lugar una 
división de las mujeres a nivel mundial. Por una parte, trabajan en el 
"tercer mundo" como mano de obra la más barata, en las fábricas.del merca
do mundial, las zonas francas, las plantaciones y la "economia submergida", 
ea decir trabajando a domicilio o en ciertas ocasiones en la industria de 
exportaci6n de bienes de consumo y productos de lujo al primer mundo. 

Pero también se les "ofrece" cada vez más "trabajo" en un nuevo 
sector: la industria del sexo. Es as! como 200.000 a 300.000 mujeres y 
chicas trabajan en Bangkok en la industria del sexo disfrazada en salones
do ma•ajes, salones de té y hoteles. Los "consumidores" de mujeres del 
Sureste asiático, Africa y America, son hombres de negocios, burócratas 
y turistas dcl sexo (entre los que encontramos a trabajadores y empleados) 
de Europa, SE.UU. y Japón. 

Por otra parte, se aparta cada vez más a la mujer del mercado de trabajo 
en el primcr mundo asignándole su papel "verdadero y natural" de madre y

ama de caga, Loe v1ct1mas principales dcl paro cn el primer mundo son 
mujer�s; 
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Lae mujeree/chicas (y tarnbién los hombres) son importantes para el sietema 
como coneumidores de bienes producidos a bajo coste en el tercer mundo, 
por ejemplo, productos de moda que cambian cada equis meses. Es así como 
lae mujeres (y los hombres) del primer mundo se convierten en "cÓmplices" 
del ehtema siendo al mismo tiempo "víctimas" del mismo. 

El sistema necesita las dos caras de la moneda para obtener sus impresio
nantes ganancias 1 
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MOTIVOS POR LOS QUE LA JOCI DEBERIA PARTICIPAR EN LA CELEBRACION DEL 
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

ln baae a ••t• ontexto, vemo, que un D!a Internacional de la Mujer e, 
má, que nunca importante para eimbolizar la solidaridad internacional 
contra la explotaci6n multiple de la mujer. 

A1imi1mo vemos que la marginación y represión específicas de mujeres y 
chica, no ,on casos aislados sino una base esencial de nuestro sistema
econ6mico. 

Para la JOCI y los militantes de los movimientos nacionale1, el 8 de 
marzo constituye una oportunidad, un medio de poner máa de relieve la 
eituación de las mujeres y las chica,, de denunciar esta situaci6n y 
emprender acciones de cambio. 

Lo, punto, de partida, contenidos y reivindicacione, variarán de acuerdo 
con los pa!ses y continentes, pero el objetivo común debe ser los derechos 
1ochl11, economico, y poli tico, de la, chica, y mujere,. 

El 8 de marzo debe ser igualmente un medio de examinar la situación de 
chica, y mujeres as{ como la posibilidad que tienen de participar en el 
propio Hovimiento. 

Creo que la JOCi debe hacer una autocrítica sobre eeta cuestión, es decir 
la pre,encia de mujere, y chicas en el Movimiento. 

La liberacion global del ser humano 1010 ee posible las mujeres y las 
chicas son.consideradas como iguales y ai tienen el derecho de determinar 
su propio destino. 

"Hujeru y chicu, reivindiquen 
reivindiquen mas 1 

Ho,V:t.,f) 

13 de febrero de 1989 

eu lugar en la sociedad Atrevanse y 

(Escrito en �olaboracion con 
Maria Zwickelhüber, Miembro 
del E.I. - Europa) 

/ 
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AQUI? 
Celso Furtado, 
Paulo Nogueira BatistaJr., 
Aloizio Mercadante e 
outras análise 
da crise 



EDITORIAL 

Nhenhenhém neoliberal 
Depois das autoridades econômi

cas insistirem que o Brasil não é o 
México vem o presidente afim1ar que 
as críticas ao modelo neoliberal 
fazem parte da burrice nacional. Anos 
atrás Fernando Henrique estava na 
mesma linha de frente dos que hoje 
chama de burros. Enfim o professor 
sabe-tudo está sentindo que logo a 
conta vai chegar e há que se ter di
nheiro para pagar. Como fazer, se 
hoje mais importamos que exporta
mos, se mais devemos que temos a 
receber? 

A âncora cambial é muito 
frágil. Depende fundamentalmente da 
confiança dos aplicadores do mer
cado financeiro, dos juros aJtos e de 
manipulações economísticas. Mesmo 
bancos com centenas de anos de 
tradição, caso do Barings, da 
Inglaterra, quebram quando preten
dem fazer das aplicações financeiras 
um jogo de cassino. O governo 
brasileiro está bancando esse jogo, 
sabendo dos riscos. O presidente vai 
para a Argentina, estuda o Chile e 
tenta ver como não cair na cilada do 
México. Abandonar o caminho 
traçado pelos investidores/FMI signi
fica a volta da inflação e o fracasso 
político. Os capitalistas estão ávidos 
esperando as empresas estatais a 
preços de banana. Os ministros 
prometem e desprometem privatizar 
as grandes e lucrativas empresas do 
Estado. Os preços das ações sobem e 
descem ao sabor de suas declarações. 

Fora do Brasil até serviços de 

inteligência e espio
nagem brigam, roubam, 
seqüestram-se e se 
acusam para con-
seguir contratos milionários, 
como os do Sivam. 

O modelo neoliberal 
do Chile é herança do re
gime militar. Em 1982 os 
chamados Chicago ·s Boys

implantaram a paridade 
can1bial, um peso igual 
um dólar. Não deu 
certo. Estourou uma 
cnse com violentos 
protestos, mesmo sob a 
ditadura do general Pi
nochet. Um quarto da 
população chilena fi
cou desempregada, o 
peso foi desvalorizado 
em 100% e até 1987 
enfrentou sérios problemas. Hoje o 
Chile é um grande exportador de fru
tas, ao lado da tradicional exportação 
de minério de cobre. O desemprego 
diminuiu consideravelmente, mas a 
realidade é que boa parte da mão-de
obra é de temporeros, o mesmo que 
bóias-frias, trabalhadores temporários 
que passam de uma colheita para 
outra, de cidade em cidade, vivendo a 
incerteza do emprego todos os dias. 

Pinochet ainda é o comandante 
das Forças Armadas Chilenas. É ele 
quem dá as cartas em matéria de 
segurança. Os presidentes escolhidos 
em eleições toleradas pelos militares 

não · ousam desafiar seus poderes. 
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Pode-se afirmar que o Chile é uma 
democracia vigiada. Fernando Car
doso, em sua viagem ao Chile, afir
mou que o Brasil está mais para o 
modelo chileno que o mexicano. Não 
temos mais os militares nos nossos 
calcanhares, o povo aqui já arrancou 
um presidente arrogante de sua 
cadeira, deputados corruptos foram 
cassados; somos, portanto, difeJentes 
do Chile. Devemos, isso sim, com
preender que os chilenos estão bas
tante preocupados com a sobrevalori
zação da nossa moeda. A -última crise 
na Argentina, com a diminuição dos 
salários dos ftmcionários e outras 
medidas econom1cas de ajuste, 
afetaram ainda mais o mercado fi
nanceiro e a confiança dos investi
dores no mercado latino-americano. 

Fernando foi matar saudades 
dos seus tempos no Chile, agora vol
tando ele terá que enfrentar o min
guado salário mínimo, os aposen
tados, os famélicos retirantes, os 
coronéis do Nordeste no seu pescoço 
e mais cedo ou mais tarde, a voz do 
povo, nas urnas ou nas ruas. E ainda 
terá que ouvir muito nhenhenhém da 
burrice nacional. Nem o cardeal, 
amigo e eleitor, acredita mais no pro
jeto neol ibera! do professor. 

Você sabia que? 
• • • O montante que FHC

planeja enviar aos credores inter
nacionais, em 1995, a titulo de 
juros e amortizações da dívida, 
previsto no Plano Real, isto é, 
18,2 bilhões de dólares, equivale 
a 60 caminhões de 30 toneladas 
de ouro. Até o ano 2000 o Go
verno planeja enviar o equiva
lente a 490 caminhões de 30 
toneladas de ouro para pagamento 
de juros e da amortização da 
dívida externa. 

••• O Mato Grosso extrni 
cerca de 70 caminhões de ouro por 
ano. Mas apenas 1 1½,, em média, do 
ouro extraído é r-egish·ado oficial
mente. Segundo dados do Banco 
Cenh·al, em 1993 aquele Estado 
produziu apenas 14,3 toneladas de 
ouro. O ouro não registrado 
seguiu a rota Rio de Janeiro e São 
Paulo, chegando ao Umguai e 
Paraguai, para dali ir aos países 
ricos. Observe-se que o llmguai é 
um dos maiores exportadores de 
ouro do mundo, sem ter sequer 
uma mina em seu tenitório. 

• • • O Centro para um Fu
turo para Todos, Organização 
Não-Governamental suíça, cal
cula que o mundo conta hoje com 
157 bilionários, cerca de 2 mi
lhões de milionários e 1, 1 bilhão 
de habitantes cuja renda é infe
rior· a US$ 1 por dia. Das cerca 
de 220 milhões de pessoas que se 
acrescentarão à população nos 
próximos 20 anos, 95'½, nascen'io 
fora da OCDE, que congrega os 
25 países mais industrializados 
do planeta. Entre hoje e o ano 
2015, o número de novos empre
gos requeridos para manter as 
taxas de desc.mprego inalteradas 
no mundo em desenvolvimento 
excedeni a atual população com
binada da Europa Ocidental e da 
América do Norte. 
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Brasileiros pobres e 
indigentes são 60 milhões 

Quase 60 milhões de pessoas 
são pobres e indigentes em nosso 
País. Ou seja, 41 % dos 147 milhões 
de brasileiros. Para ser mais exato, 
são 58.547.492 de pessoas que 
vivem em estado de pobreza ou 
miséria. Estes dados são das últimas 
estatísticas disponíveis da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio 
(PNAD), de 1990, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es
tatística, o IBGE. Foram publicados 
pelo Instituto de Economia Apli
cada (IPEA), órgão ligado à 
Presidência da República, no tra
balho intitulado "Pobreza e Go
vernabilidade". 

Os pobres somam 42 milhões 

de pessoas, ou seja, 30% dos habi
tantes do País, e se caracterizam por 
não disporem de renda suficiente 
para suprir as necessidades básicas 
de alimentação, moradia, vestuário 
e transporte. A maior concentração 
de pobreza e miséria está na área 
rural nordestina, onde 50% da 
população vive em estado de 

Para entender o economês nosso de 
cada dia, adquira esse dicionârio. 

Ótimo para subsidiar cursos, estudos, 
debates ele. (2 Reais) 

Pedidos: Rua Ministro Godoy, 1484 
CEP 05 015-900-Srio Paulo-SP 

penúria. Os indigentes - os que não 
têm renda necessária para comer -
totalizam 16,6 milhões, isto é, 12% 
da população brasileira. A indigên
cia é, na maioria, nordestina e rural. 
Do  total, 55% dos indigentes estão 
no Nordeste e 43% desses mi
seráveis estão no campo. Nas capi
tais há maior concentração de po
breza nas periferias. Mais de 50% 
dos pobres metropolitanos, que so
mam 12 milhões, estão no Rio de 
Janeiro e São Paulo, de acordo com 
a publicação. 

O número de pobres e indi
gentes não aumentou no País, en
tre 1981 e 1990, segundo o estudo 
do IPEA. Isto só não ocorreu por
que houve significativa redução 
da taxa de fecundidade da mulher 
no país, reduzindo o número de 
crianças nascidas a cada ano, e 
não graças aos minguados progra
mas do  governo com políticas so
ciais ou compensatórias para me
lhorar as condições de vida da 
população carente. 

Saiba a relaç<io entre a fome 110 

Brasil, o endividamento e o 
pagamento de juros ao exterior. Essa 
publicaç<io doPEDEX condensa os 
principais indicadores econômicos e 

sociais que explicam a miséria 
brasileira. (2 Reais) 
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A propagação da crise em debate 
Políticas de estabilização ado

tadas pelo México, antes da recente 
crise, seguidas por outros países da 
região devem ser mantidas ou 
reavaliadas? Para discutir as políticas 
de ajuste na América Latina, o Parla
mento Latino-Americano (Parlatino), 
com sede em São Paulo, promoveu, em 
fevereiro, debate com especialistas de 
vários países. 

O presidente do Partido Revolu
cionano Democrático (PRD), de 
oposição no México, Porfirio Munõz 
Ledo, lembrou que a crise tem seu as
pecto positivo, pois pode gerar al
ternância de poder, nas mãos do cor
rupto PRI há 60 anos. Mas alertou para 
a possibilidade de golpe de estado, que 
vem sendo especulada. 

José Luís Machinea, ex-presi
dente do Banco Central no governo Al
fonsín, criticou o Plano Cavallo, que 
colocou a Argentina na rota da crise 
mexicana. Mas acredita que a situação 
de seu país "não é tão crítica como no 
México, pois não temos tanto problema 
de solvência". Machinea comparou a 

atual crise com a 
de 80. Acredita 
que gerará re
cessão na 
América Latina. 
mas não com a 
mesma intensi
dade. Mas aler
tou que "agora 
não temos com 
quem negociar, 
enquanto que na 
década de 80 tínhan10s margens de ne
gociação". 

Ao falar do ajuste brasileiro, o 
professor da Fundação Getúlio Vargas, 
Paulo Nogueira Batista Júnior. alertou 
para o dilema que nosso país terá de 
enfrentar: ou cai na rota mexicana ou 
retoma à aspirai inflacionária (ver 

matéria nas próximas páginas). 

"Vivemos um momento de impacto, e 
o governo Fernando Henrique não
pode se dar ao luxo de dissipar seu
capital político com medidas menores",
questionou ao falar sobre as refonnas
da que o governo propôs, por exemplo,

na Previdência, sem mudar a estrutura 
de arrecadação e auditoria. 

As particularidades do mesmo 
modelo de ajuste estrutural aplicados 
no Chile, Venezuela, Colômbia, Para
guai e Brasil foram lembradas pelos di
versos especialistas como salvaguardas 
para não cair na cilada mexicana. Mas 
as semelhanças nos erros parecem indi
car que o relógio vai apenas ser 
atrasado em alguns países, e a crise 
promete chegar se as políticas 
econômicas não forem alteradas na di
reção de um modelo que promova re
distribuição de renda e independência 
em relação a cassinos financeiros. 

Celso Furtado: economia mundial ameaçada 
Há o risco de o efeito dominó se 

abater sobre as economias emergentes, 
incluindo Brasil, Índia e Cl,ina? 

O problema é muito maior do 
que as economias emergentes. Há uma 
grande preocupação com a fragilidade 
do sistema financeiro internacional. Na 
Europa, não se fala de outra coisa. 
Criou-se um sistema monetário doente, 
que é frágil em si. Os bancos centrais 
foram originalmente criados para evitar 
crises de liquidez. Isso não funciona 
mais. Há uma nova moeda em circu
lação, que não é palpável. São as 
opções de papéis, de títulos de dívida, 
negociadas aleatoriamente. É um mer
cado indisciplinado, que chega a tri
lhões de dólares. De um momento para 
o outro, isso pode virar pó. Se houver
um vendaval, cai tudo como um caste
lo de cartas.

Seria um fenômeno semelhante 
ao dos petrodólares nos anos 70, 

quando os países em desenvolvimento 
se endividaram aproveitando a liquidez 

farta do dinheiro externo e depois que
braram com a alta das taxas deJuros? 

Sem dúvida, naquela época todo 
mundo achava que o dinheiro era 
muito barato. O Brasil se endividou a 
juros negativos de 4% a 5% ao ano, 
mas os EUA mudaram sua política, 
elevaram abruptan,ente as taxas para 
atrair capital e chuparam a metade dos 
capitais disponíveis no mundo. Foi uma 
reviravolta tão grande que o Brasil que
brou. O sistema agora está muito mais 
debilitado estnituralmente. A ameaça é 
maior e muito mais grave, pois pode 
abarcar a economia mundial. 

O Brasil mi quebrar? 

É evidente que os grandes países 
vão mobilizar recursos para evitar uma 
catástrofe maior na seara deles. Quanto 
ao Brasil, ele se submeteu a uma do
larização implícita, como os outros 

países emergentes, o que o torna vul
nerável. Os economistas daqui con
tavam com um fluxo intenninável de 
capital externo, sonho que chegou ao 
fim com a crise mexicana. Pior, temos 
muito menos meios de defesa e ação 
do que no passado. 

Considerado o decano dos 

economistas de esquerda no Brasil, 

Celso Furtado foi Ministro do Plane

jamento no Governo João Goulart -

61 a 64 - e Ministro da Cultura em 

1986. Tem dezenas de livros publi

cados, entre eles, "ABC da dívida 

externa". Estas três questões foram 

extraídas de uma entrevista publi

cada na revista lstoé de 112195, 

onde onde fala sobre perda de 

autonomia dos governos, renúncia a 

instrumentos de política econômica, 

neoliberalismo etc. 
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Brasil na rota mexicana? 
Durante o Fórum / nternacional sobre "Crise financeira e políticas de <�jus te na América Latina", promovido 
pelo Parlamento Latino-Americano, em São Paulo, em.17 de fevereiro, diversos analistas debateram sobre a 
necessidade de reavaliar os modelos de desenvolvimento em nosso continente. O economista e pesquisador d" 
Fund"ção Getúlio Vargas, Paulo Nogueira B"tista .Júnior, analisou o caso brasileiro e as conseqüências d" 

crise mexicana aqui. Condensamos aqui "lgumas opiniões desse professor, que foi negociador d" dívida 
externa quando Dífson Funaro era Ministro da Fazenda. 

Quais s,io os desafios para o 

Brasil, após o colapso mexica110? 

São muito significativos. 
Poderíamos destacar dois grandes riscos 
que o Brasil corre. Primeiro o risco da 
volta da inflação, que seria um desastre 
para o país. Não podemos subestimar o 
valor que a estabilidade econômica, 
ainda não consolidada, tem para o país, 
especialmente para a população de renda 
baixa. O Plano Real teve, no combate à 
inflação, resultados melhores do que se 
previa. Outro grande risco que corremos 
seria cair na armadilha mexicana. lnfc-

lizmente, boa parte da queda da inflação 
que se deu a partir de julho no Brasil se 
deve à adoção de uma série de medidas 
que colocaram a economia brasileira na 
rota da annadilha mexicana. É uma si
tuação muito delicada. Muitas das medi
das que ser tomadas para livrar-nos do 
espectro da crise mexicana são também 
medidas que reacendem o risco da volta 

da inílação. Este é o dilema macroe
conômico com o qual se 

defronta o governo 
brasileiro nesse 
início de l 995. 
Nosso dilema é 

muito delicado porque o 
Plano Real representa uma tentativa 
de adaptação a um padrão de 
política econômica que era consi
derado bem-sucedido em boa 
parte da América Latina e que 
tinha como carro-chefe justamente 

o caso mexicano. Este dilema não é
fácil de resolver.

O Brasil vm cair na ar
madilha mexicana? 

O quadro macroeconômico 
aponta claramente para um aumento 
significativo do déficit da conta cor
rente, pela forte valorização cambial, 
pela abertura comercial muito rápida, so
bretudo no segundo semestre do ano pas
sado, por um aquecimento da econon.1ia 
brasileira. Estes três fatores internos 
combinados com a alta da taxa de juros 
nos Estados Unidos vão levar a uma am
pliação significativa e até mesmo 
perigosa do déficit de conta corrente. Es
tamos diante de um programa econômico 
que merece ser preservado no que tange 
à inílação, mas que gera uma enorme 
fragilidade externa. Estamos diante da 
necessidade de promover uma reorien
tação fundamental da política econômica
brasileira. É um desafio com o qual o 
Brasil terá que se defrontar. Não sou 
daqueles que acham que o Brasil está 
condenado a cair no mesmo tipo de ar
madilha em que caíram outros países da 

América Latina. O Brasil, exatamente 
por ter embarcado tarde nessa canoa 
furada tem ainda, provavelmente, instru
mentos para se livrar desse dilema e pre
servar a estabilidade indispensável para a 
economia brasileira. Se houver uma reo
rientação global da política econômica 
brasileira acredito que poderemos flexibi
lizar a política cambial sem cair de novo 
na inflação alta. É necessário flexibilizar 
a política cambial, reverter alguns exces
sos que foram cometidos em matéria de 
abertma à importação e tomar medidas 
de acautelamento para reforçar a posição 
externa brasileira. Evidentemente que es
sas medidas de Oexibilização da política 
cambial e de maior restrição no campo 
da política comercial teriam que ser 
acompanhadas de medidas para desaque
cer a demanda interna no Brasil. Parece 
que há um consenso entre os economis
tas de que o Brasil precisa conter o ím
peto consumista, sem necessariamente 
gerar recessão. O Governo FHC não 
pode se dar ao luxo de dissipar seu capi
tal político com questões laterais, que 
não tenham impacto decisivo em tem10s 
de sustentação da estabilidade. Ele pre
cisa usar seu capital político para fincar 
alavancas naqueles pontos que permitam 
ao governo brasileiro construir uma base 
interna para o plano de estabilidade e 
livrá-lo da perigosa dependência da an
coragem cambial e da entrada de capitais 
externos. 

Esta crise é meramente cambial? 
Quais llS conseqüências'! 

Ao contrário do que às vezes se 
afinna, não estamos agora diante de uma 
mera recorrência dos episódios de estran
gulamento cambial que marcam a 
história econômica da América Latina, 
mas de algo potencialmente muito mais 
grave: um choque financeiro que, nas 
circunstâncias produzidas pelas tendên
cias financeiras internacionais e pela 
traumática experiência econômica da Ar
gentina e México nos anos 80, parece 
forte o suficiente para colocar em risco 
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aspectos essenciais da sua soberania e 
aprofundar de maneira irreversível um 
processo de integração subordinada e as
simétrica com os Estados Unidos. 

Nas recentes negociações bila
terais com os EUA, o México dificil
mente poderia evitar wn aprofundamento 
da tendência à perda de autonomia. 
Ainda que, por motivos óbvios, nem to
dos os aspectos desta negociação tenham 
sido revelados ao público, parece claro 
que o México teve de fazer concessões 
expressivas em matéria econômica e 
política para obter o apoio financeiro do 
governo americano e das instituições fi
nanceiras multilaterais. Com o passar do 
tempo, a natureza exata dessas con
cessões deverá ficar mais clara. 

logo depois que surgiu a crise no 

México o governo brasileiro saiu 

dizendo: o México não é o Brasil, a Ar

gentina não é o Brasil, mas parece que 

os investidores estrangeiros não estão 
acreditando nessa história, e os leigos 

não entendem nada disso. E os três 

planos têm a mesma base: âncora cam
bial, isto é, encostar a moeda nacional 

no dólar. Há diferença fundamental en

tre o México, Argentina e Brasil? 

Há muitas. Mas há uma semeUiança 
básica que é a seguinte: os três países 

seguiram um processo de estabilização 
baseado em grande medida na combi
nação de sobrevalorização forte do câm
bio com abertura comercial muito agres
siva à importações. E os três países ge
raram défícits expressivos, e o Brasil 
ainda não teve tempo para deixar isso 
aparecer com força, mas está no mesmo 

caminho. Quando os investidores 
reagem dessa fonna há al

guma base para isso, não é 
mero nervosismo, pois há 

wna semeUrnnça nesses pontos. 
Há uma diferença importante a nosso fa
vor, entre outras, que é a de que o Brasil 

entrou na estabilização com âncora 
cambial mais tarde. Temos condições 
de sair dessa anuadiUrn sem neces
sariamente abalar a estabilidade que o 
Real trouxe. Esse é o grande desafio 
para o govemo Femando Henrique: 

garantir a estabilidade mas não cair na 
arapuca mexicana e argentina. 

Se ocorrer uma crise na Argen

tina, nos moldes da mexicana, como 

isso repercutirá 110 Brasil? 

Se a Argentina entrar numa crise 
tão forte como a mexicana - e já está com 
problemas graves - haverá wn impacto 
enorme no Brasil, principalmente pelo 
impacto que provocará na visão do mer
cado financeiro internacional sobre o 
Brasil. O Banco Central do Brasil, de ou
tubro a janeiro, perdeu 5 bilhões de 
dólares de reservas. Havia US$ 38 bi
lhões em fins de janeiro contra US$ 43 
bilhões no final de outubro. Isto mostra 
como as reservas podem cair rapida
mente. Essas reservas são importantes, 
são um tnuúo para o Brasil , mas não se 
pode superestimá-las porque elas são o 
que chamamos de "reservas emprestadas", 
são baseadas em capital volátil que 
podem sair do país com uma certa 
rapidez. Quebrando a Argentina haveria 
uma repetição do choque mexicano, 
agravada pelo fato de ser o segundo. 
Haveria queda de bolsas, pressão sobre a 
taxa de juros no Brasil, pressão sobre a taxa 
de câmbio no Brasil ou sobre as reservas do 
Banco Central. Teríamos um agravamento 
de todos os fenômenos que já estamos 
vivendo desde 20 de dezembro, quando o 
México entrou em pane. Portanto, o go
verno teria dificuldades em manter o Plano 
Real como ele está configurado, isto é, bas
eado num câmbio nominal estável. 

O que representaria a dolarizaç,io 
completa da economia argentina'! 

Para quem se preocupa com o que 

MEXICO 

acontece com a América Latina hoje, 
observar o que ocorre na Argentina é 
angustiante. O ministro Cavallo, mais de 
uma vez, inclusive cm entrevista em 
Nova Iorque, disse que se for colocado 
contra a parede, cm termos de especu
lação cambial, não desvaloriza, dolariza 
completamente a economia, ou seja, 
abandona o peso argentino, parte para 
um esquema de funcionar com uma 
moeda estrangeira. É gravíssimo um país 
da importância da Argentina cogitar de 
abandonar um atributo essencial de so
berania de uma país, que é ter sua moeda 
própria. Em tennos de Argentina, estamos 
muna situação-limite por força de opções 
muito dillceis de reverter que a Argentina 
fez no passado. Temos que observar muito 
bem a Argentina e o México para não cair 
no mesmo tipo de engodo. 

O México quebrou e teve a ajuda 

de VS$ 52 bilhões. Se a Argentina que
brar terá ajuda externa'! 

Se tiver ajuda externa, certamente 
será muito menor que a mexicana, por
que a Argentina não tem, para os Estados 
Unidos, a mesma importância estratégica 
que tem o México. E há um dado que a 
gente não pode desprezar que é o 
seguinte: o Clinton pôde agir, sem con
sulta, sem aprovação do Congresso, 
usando autoridade cio poder Executivo 
através de um fundo de estabilização 
cambial que, segundo noticiaram os jor
nais, era de US$ 25 bilhões de dólares. É 
um fundo que existe para apoiar o dólar. 
Ele usou US$ 20 bilhões para o México. 
Sobraram US$ 5 bilhões. Ele quase 
raspou o fundo do tacho para soco1Tcr os 
investidores americanos ameaçados pela 
quebra do México. 

Quais s,io as lições da crise? 

O colapso mexicano e os proble
mas da Argentina reforçam a necessidade 
de conciliar a busca de uma estabilização 
duradoura com outros objetivos funda
mentais no campo econômico, social e 
político, tais como a geração de empre
gos, uma melhor distribuição da renda e 
a defesa da autonomia nacional. O Brasil 
tem, obviamente, todas as razões para 
acompanhar com angustiado interesse as 
crises mexicana e argentina. Talvez essa 
seja uma ocasião propícia para iniciar 
uma revisão dos dogmas econômicos 
dominantes no País nos últimos anos e 
começar a pensar por conta própria, à luz 
do interesse nacional, como fazem todos 
os países que se prezam. 
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México e a marcha 

da insensatez neoliberal 

Em setembro de 1982 o México 
decretou uma moratória, projetou a 
crise da dívida externa e deu início ao 
governo militar longo período de es
trangulamento da América Latina. 
Como estávamos às vésperas das 
eleições no Brasil, o escondeu por dois 
meses a verdadeira condição do país 
para declarar sua rendição ao FMI. 
Mais uma vez o México sai na frente e 
seu colapso cambial é a crise de um 
modelo. de ajuste estrntural neoliberal 
impulsionado pelo FMI e Banco 
Mundial. Um modelo que se consoli
dou no México e que tem sido vito
rioso no debate político e ideológico. 

O neoliberalismo venceu a 
esquerda nas eleições em quase todos 
os países do continente, no Brasil pela 
segunda vez, mas revela toda sua 
fragilidade na crise venezuelana; na 

crise potencial da Argentina e na ban
carrota mexicana, apresentado como a 
principal referência exitosa na América 
Latina. A margem de manobra da so
ciedade mexicana é muito pequena, a 
soberania do país está profundamente 

abalada e os custos econômicos e 
sociais serão elevadíssimos, 

mas o governo conser
vador do PRI está se ren

dendo à pior saída: aprofundar 
o ajuste e a dependência econômica e

financeira do país.

O governo Clinton liberou 
apenas US$ 20 bilhões da "ajuda" 
que havia prometido, recursos do 
Fundo de Estabilização Cambial do 

Tesouro, sem consulta ao Congresso, e 
transferiu para o FMI e demais países a 
modesta conta de US$ 30,7 bilhões. As 
reservas can1biais mexicanas estão em 
US$ 3,48 bilhões e os compromissos 
de US$ 28,9 bilhões de tesobonus, 
mais US$ 16,2 bilhões da dívida ex
tema antiga, mais o déficit comercial 
que atingiu US$ 22 bilhões em 1994 e 
ainda a rolagem da dívida pública in
terna são muito superiores ao apoio fi
nanceiro concedido. A crise mexicana 
está longe de se resolver e tem um signi
ficado fündamentaJ para o Brasil. 

O governo dos EUA força com 
esta atitude tun aproftmdamento do ajuste 
estmtural neoliberal no México e exige o 
controle das receitas de exportações, uma 
atitude que remonta defuútivamente ao 
nosso passado colonial. O Nafta e a ân
cora cambial foram os grandes respon
sáveis pelos colapsos financeiro-cambial 
do México e a economia americana a 
grande beneficiáiia de todo o processo. O 
México é hoje o terceiro parceiro 
comercial dos EUA. Nada menos que 
70% das exportações e 65% das impor
tações mexicanas são com os EUA. Os 

EUA são responsáveis por US$ 13 bi
lhões de dólares no déficit comercial 
de US$ 22 bilhões em 1994. Isto por
que o Nafta foi uma integração indu
zida, forçada, como tem sido todo o 
ajuste neoliberal. 

A Comunidade Econômica 
Européia iniciou seu processo de inte
gração em 1957, com países menos 
desiguais, definindo fundos de com
pensação para os custos econômicos e 
sociais da integração, perniitindo áreas 
de salvaguardas e exclusão e esten
dendo o processo de integração ao 
mercado de trabalho. O Nafta integrou 
uma economia de US$ 5,2 trilhões com 
uma economia de US$ 310 bilhões 
sem qualquer destas condições e ainda 
no contexto de uma sobrevalorização 
do peso mexicano. Na agricultura, o 
impacto foi dramático, desorganizando 
a p rodução de mais de l O milhões de 
agricultores mexicanos. Isto porque a 
agricultura americana tem uma média, 
nos últimos cinco anos, de 5.812 
toneladas de fertilizantes por traba
lhador ocupado, contra apenas 192,9 
quilogramas no México. Nada menos 
que 209 colhedeiras mecânicas para 
cada l .000 trabalhadores, contra apenas 
dois no México. A produtividade 
média do milho nos EUA é de sete 
toneladas por hectare plantado, contra 
l ,  7 no México. No feijão, a diferença é
de 1.6 toneladas por 542 quilogramas.
O custo médio de produção do milho
nos EUA é de US$ 92,7 por tonelada,
contra US$ 258,62 por tonelada no
México; no feijão, a diferença é de
US$ 219,13 para US$ 641,17; no ar
roz, de US$ 189,89 para US$ 224,20; e
na soja, de US$ 184,26 para US$
324,64. O Nafta também desorganizou
a produção industrial, porque as em
presas tiveram uma atitude passiva e



mercantil diante da reestruturação e só 

mantiveram algw1s produtos de gran

des vantagens comparativas, passando 

a importar componentes e comerciali

zar produtos prontos. 

A elite e a classe média se des

lumbram com os importados, a mesma 

euforia que começa a tomar conta do 

comércio no Brasil com o Plano Real e 

sua âncora cambial. O grande interesse 

estratégico dos EUA na crise mexicana 

é barrar a imigração potencial de 300 

miJ trabaU1adorcs por ano; proteger os 

investidores americanos, responsáveis 

por 85% dos tesobonus em circulação 

e, principalmente, assegurar o controle 

das reservas petrolíferas. O FMI e o 

Banco Mundial tentam desesperada

mente salvar o fracasso de sua princi

pal experiência. E nós somos 

chamados a pagar uma parte desta 

conta. O México tem 5, 63% das reser

vas mundiais de petróleo, reservas 

próprias para 59 anos com o nível de 

consumo atual. Os EUA têm apenas 

2,58% das reservas mundiais, suficien

tes para apenas mais nove anos para o 

nível de conswno atual da sociedade 

americana. 

O México estava produzindo cerca 

de 268 mil barris/dia, contra apenas 

86.000 dos EUA. O México já "flexibili

zou o monopólio", como querem fazer 

agora no Brasil. Dos l 9 subpro

dutos do petróleo, restam 

apenas oito sob controle 

do Estado, além de par

cerias para as novas refinarias, já 

em andamento. Os EUA importam 

73% da produção de petróleo mexi

cana e agora querem o controle da 

Pemex e das reservas, como já con

seguiram na Argentina e brevemente 

na Venezuela. As reservas mexicanas 

aumentariam a autonomia energética 

dos EUA para 20 anos. Portanto, a 

solidariedade ao México não é o go

verno FHC e o Congresso Nacional 

aceitarem as imposições de cotizar 

com esta "ajuda" e participannos deste 

processo de comprometimento defini-

tivo da soberania de um país, nem sal

var os especuladores de Wall Street. 

O Brasil precisa assumir suas re

sponsabilidades no continente, rever e 

tencionar este processo de ajustamento 

neoliberal que fragiliza financeira

mente o país frente ao capital especula

tivo internacional. Nós devemos man

ter o controle do Estado sobre os se

tores estratégicos, particulannente o 

petróleo, e não encaminJ1ar a quebra do 

monopólio público ou privatizar em

presas estratégicas exatamente no mo

mento de queda da Bolsa, instabilidade 

financeira e imensos riscos na 

economia internacional. Paralelamente, 

temos que reverter estes déficits 

comerciais e racionalizar a abertura 

econômica utilizando todos os espaços 

que o Gatt pem1ite. O país importou 

100 mil carros nos dois últimos meses 

do ano, com o silêncio cúmplice das 

montadoras, que são grandes impor

tadoras. O governo precisa ativar as 

cfünaras setoriais, incluú1do a adoção de 

cotas para importações, por sinal como a 

economia americana utiliza para as im-
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portações ele automóveis, e iniciar 

processos antidumping em várias áreas 

que os indícios são evidentes. 

E o mais delicado e importante: a 

equipe econômica precisa rever o quanto 

antes esta irresponsável âncora cambiaJ. 

A defasagem de 25% no cfünbio já se 

apresentou no déficit comercial de US$ 

1,3 bilhão no finaJ do ano e os estímulos 

das ACC's mascaram os problemas, exi

gem juros elevados e não resolvem o 

crescúnento das importações. O país 

precisa migrar lenta e seguramente do 

câmbio fixo, promover a rcfonna fiscaJ e 

tributáiia e constmir uma política de ren

das .negociada, acionando as câmaras se

toriais para viabilizar uma estabilização 

monetária que não desestabilize a pro

dução, incluindo um período mínimo de 

quarentena como o Chile já exigiu no 

passado. 

O Brasil adiou o ajuste neoli

beral, especialmente com o impeach

ment de Collor. Este tempo que con

quistamos nos pennitc verificar os 

graves equívocos deste modelo. Nossas 

condições são mais favoráveis. pelas 

reservas cambiais ainda disponíveis, 

porque o déficit comercial ainda é 

pequeno, ou seja, porque o Plano Real 

está apenas no seu início. A refom1a da 

Constituição será um momento par

ticularmente decisivo cm nossa tra

jetória. A agenda das rçfonnas apre

sentada pelo governo está essencial

mente subordinada a esta lógica 

marcada pela marcha da insensatez 

neoliberal. A grande �juda que o Brasil 

deve dar ao México e a todo o conti

nente é mostrar um novo caminho cm 

direção a um projeto nacional de de

senvolvimento, que pennita reconsti

tuir os verdadeiros laços de soli

dariedade na América Latina. 

Aloizio Mercadcmte, economista, 

professor de Economia da Unicamp. 

da direçc;o nacional do Partido dos 

'li-ahalhadores e ex-dep11tado federal 

(PT-SP). (Este artigo foi publicado na 

Folha de S Paulo em 512195). 

O capitalismo interna
cional vive seus mo
mentos de crise através 
do cassino financeiro 

internacional, em que os capitalis
tas do mundo inteiro aplicam o 
seu dinheiro onde for mais rentá

vel e retiram este dinheiro quando 

puderem. São economias cheias 

de "anabolizantes". No México 

foi adotado o modelo nelibral sob 

orientação do FMI, alicerçado no 

programa de privatizações, cortes 

no gasto público, ajuste fiscal, 
política de juros altos, sobreva

lorização da taxa cambial (o peso 
valendo mais do que o dólar) etc. 
O supra-sumo do capitalismo são 
as negociações em bolsas de valo

res. Por isso, os indicadores de 
alta ou baixa dos negócios reali
zados no dia-a-dia nas bolsas re

presentam um termômetro das 

conomias capitalistas. Quem mais 

opera nos negócios das bolsas são 
os grandes agiotas internacionais, 
sempre buscando os maiores 

rendimentos. No caso do México 
>-

estas aplicações estavam ren

dendo cerca de 30% a 40% ao 
ano, enquanto que em outros 

países do mundo os rendimentos 

giram em torno de 8% ao ano. No 

Brasil estes rendimentos estão na 

média de 26% ao ano. Se um ci

dadão inglês, por exemplo, aplicar 
seu dinheiro nas bolsas de valores 
do Brasil, ganha em um mês aqui 

o que levaria seis meses para gan

har na Inglaterra.

m
Uma das maiores fon
tes de poupança (di
nheiro) para investir na 

economia dos EUA 

são os Fundos de Pensões (que 

também estão crescendo no Brasil 

ligados a empresas, instituições 

públicas etc). Ora, os agiotas in
ternacionais e os administradores 

desses fundos correram para apli
car nas bolsas de valores do 

México para ganhar muito di

nheiro fácil . Estes Fundos en

volvem milhões de pessoas, 

aposentadorias, trabalhadores etc. 

Ou seja, os agiotas recolhem as 

poupanças dos pobres, formam 

um grande volume de recursos e 

apficam no mundo inteiro. Neste 

jogo de alto risco, só ganha quem 
tem muito dinheiro e informações 
privilegiadas. 

A burguesia mexicana, 

e também a brasileira, 
adorou entrar nesta 

grande agiotagem, in-

clusive com grandes finaceiros 

para alguns. O governo, através 
de seu plano econômico, manteve 
a taxa de câmbio sobrevalorizada, 
fazendo com que entrasse muito 

capital no país, o governo finan

ciando seus títulos públicos (para 
compensar a a entrada maciça de 
dólares) com altas remunerações. 

No final de dezembro os investi

cores, especialmente o governo, 

no tinha dinheiro suficiente: suas 
grandes reservas caíram para 15 
bilhões de dólares. Imediatamente 
os EUA socorrram o país amigo. 
Mas, a partir deste momento, o 

conjunto dos agiotas caíram na 

real e os negócios despencaram: 

todos queriam vender os seus títu
los, o que fez com que as bolsas 
caíssem e a moeda mexicana so

fresse uma desvalorização de 40% 
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da noite para o dia. Ou seja, quem 
tínha dólar ennqueceu. Cer

tamente os mais espertos se 

deram muito bem e saíram das 
bolsas com alguma antecedência. 
Hoje a economia mexicana está 
quebrada. Estima-se que necessi
tam de 70 bilhões de dólares para 

tentar recuperar o seu plano 

econômico, já decretando o 

congelamento de salário, aumento 
de ímpostos, privatização das re

servas de petróleo e liberação dos 

preços. 

m
Evidentemente que 
para o cidadão comum 
dos EUA, que perdeu 
dinheiro (estima-se que 

cerca de 15 bilhões sumiram nos 

Estados Unidos) a América La
tina é uma coisa só - o que em 

termos de planos monitorados 

pelo FMI é verdade. Fica muito 

difícil apostar e acreditar em no
vas aplicações semelhantes em 
outros países da América Latina. 

Há suposições feitas por analistas 

americanos de que a Argentina 

deve quebrar em março ou abril 
deste ano. 

Tudo isso tem relação 

com o Brasil? Sim, 

mas de forma diferen

ciada. Por sorte da 
equipe econômica, do ponto de 

vista do Plano Real, no bojo do 

neoliberalismo, ainda há fôlego 

para alterações de rota, de rumo, 

mas sempre no sentido do arrocho 

salarial da construção de um 

modelo que, no médio e longo 

prazo, não gera emprego e dis

tribuição de renda. 
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Dívida Externa 
e os Seguros Internacionais 

Existem duas questões fundamentais 

no tocante à legitimidade da dívida 

brasileira frente ao governo alemão e à 

sociedade brasileira. Primeiro, não é 

desconhecida, de fonna algwua, em 

nível internacional, a crise econômica e 

financeira pela qual vem passando o 

Brasil nas últimas décadas. Com wna 

dívida externa ultrapassando os US$ 114 

bilhões, o Brasil apresentou-se, por exem

plo, para muitos investidores estrangeiros 

em geral, e alemães em particular, como 

um país inviável para novos investimentos. 

Além disso, no que diz respeito às re

lações comerciais, o Brasil é classi

ficado, no entendimento dos expor

tadores alemães, dentro da categoria de 

países com o segundo mais alto nível de 

nsco. 

Contudo, quando se analisam os 

negócios alemães no nosso país. essa 

posição não pode ser totalmente confir

mada. As negociações de empresas 

alemães em relação ao Brasil continuam 

crescendo. Para tanto, a justificativa se en

contra nas garantias conferidas pela Segu

radora de Créditos Henucs, cujo objetivo é 
avalizar e incentivar as exportações 

alemãs. 

Quando tais exportações se destinam 

aos países industrializados, a própria 

Hem1es arca com todo o ônus decorrente 

de inadimplência. No entanto, quando o 

país destinatário for do Terceiro Mundo. 

a garantia, ainda da Hem1es, é suportada 

pelo governo alemão, que transfonna a 

dívida do importador - seja ele privado, 

seja o Estado - em dívida pública junto 

aos países comprador. 

Assim a dívida do Brasil jw1to ao 

governo alemão só de negociações ga

rantidas pela Hermes era, no começo de 
1993, segundo dados do Ministério da 

Cooperação Econômica e Desen

volvimento (BMZ) alemã, de 4,6 bilhões 

de marcos. 

Essa conta pode tomar-se ainda 
maior, se for adicionada a ela a quantia 

de 14,7 bilhões de marcos referentes à 

garantia de negócios já assumidos pela 

Hennes com relação ao Brasil c que, se 

não forem pagos, serão transfonnados 

em dívida pública. 

A segunda questão fundamental diz 

respeito à competência do Legislativo no 

tocante às negociações da dívida externa 

brasileira. A Constituição prevê como de 

competência exclusiva do Senado Fe

deral a aprovação desses acordos, sem a 

qual eles não podem ser realizados. 

No entanto, quando o governo 

brasileiro se endivida por meio desse 

complexo mecanismo. pergunta-se até 

que ponto o Legislativo exerce o 

devido controle sobre essas transações. 

Parece realmente que a crise 

brasileira não tem assustado. de forma 

alguma. as empresas alemãs que reali

zam negócios com o Brasil_ pois, como 

antes. elas continuam fornecendo equi

pamentos a empresas privadas e ao go

verno brasileiro, mesmo conhecendo as 

dificuldades de pagamento. 

Essa preocupação, no entanto, não 

existe, uma vez que a Hem1es garante a 

liquidação do débito, como tem havido 

no caso dos grandes projetos do governo 

brasileiro. Isso aconteceu por exemplo 

no caso da barragem de ítaipu, para a 
constnição da qual a empresa alemã Sic

mcns/Kral1wcrkunion (KWU) - respon

sável por rnumcras instalações e 

manutenção de usinas atômicas na Ale

manha - forneceu os geradores. 

A mesma Siemens/KWU forneceu 

também os geradores para a barragem de 

Xingá, no rio São Francisco, que deverá 

entrar em funcionamento cm breve. Com 

3.000 megawatts de potência, a barragem 

de Xingó será a segunda maior do Brasil. 

Por que o setor de empreendimentos 

da Siemens/KWU se empenha em expor

tar para um país que possui uma dívida 

de mais de US$ 114 bilhões e que não 

pode pagá-la? A essa pergunta é a 

própria Siemens/KWU quem responde: a 

completa operação de fornecimento e in

stalação é coberta pela Seguradora de 

Crédito Hermes. 

O caso mais conhecido e declarado 

de apoio do governo alemão, através da 

Hermes a grandes projetos do governo 

brasileiro, refere-se ao complexo de 

geração de energia nuclear de Angra dos 

Reis, no Estado do Rio de Janeiro, nego

ciado no âmbito do Acordo Nuclear 

Brasil-Alemanha 

de 1975. 

Para o for

necimento dos 

equipamentos 

das usinas 

atômicas de 

Angra 2 e 3, a 

empresa Siemcns/KWU contou, cx

ccpcionalmcntc, com uma garantia, 

por parte da Hermes, de 95% do vo

lume das negociações da seguradora. 

Com base em suas pesquisas e levan
tamentos, Walter Ulbrich, especialista 

alemão na questão da Hennes e suas con

seqüências para o desenvolvimento 

brasileiro, presume que através dessa segu

radora. realizaram-se, além da constnição 

de usinas atômicas e hidrélctricas, também 

grandes projetos de irrigação no Nordeste 

brasileiro, ou de extração de aluminio na 

região de Carajás. 

Contudo, dados concretos e docu

mentos específicos que fundamentem 

essa afirmativa não foram revelados por 
parte do govcmo alemão, embora ele 

subvencione de maneira e\ idcnlc a 

economia alemã de exportação voltada 

para grandes projetos. 

Portanto. é sumamente importante 

que se investigue a questão e se obte

nham, pelo lado brasi lciro, seja através 

de comissões parlamentares de inquérito 

ou outros mecanismos de similar efetivi

dades, informações mais precisas sobre a 

participação do governo alemão através 

da Hcnncs, nesses projetos. 

Alji·edo Campos - senador pelo 
PMDR de Minas (ierais e presidente da 
Comissão de Relações Exteriores e De

fesa Nacional do Senado Federal 
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O que as centrais sindicais do 
mundo pensam sobre a dívida 
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A Confederação 
Internacional de Organizações 
Sindicais Livres (CIOSL) 
defende a necessidade de uma 
resolução global e justa para a 
crise da dívida externa. 
Argumenta que a incapacidade 
da comunidade internacional de 
encontrar uma solução para a 
questão levou muitos países em 
desenvolvimento a um ciclo de 
crescimento da dívida e pobreza 
e condenou muitos milhões de 
trnbalhadores a serem 
paiticipantes involuntários de 
uma tragédia econômica, social 
e política. 

Em suas últimas 
resoluções, a CIOSL elaborou 
alternativas para as políticas que 
considera equivocadas. Dentre 
elas quer a prescrição de partes 
substanciais da dívida externa; a 

exigência de que os bancos 
assumam a responsabilidade 
pelas consequências de suas 
políticas de empréstimos 
desordenados, paiticula1mente 
os contraídos por governos 
não-democráticos; aumento dos 
recursos para o 

desenvolvimento, para ajudar 
países devedores a 

encontrarem caminhos 
do restabelecimento; e 
uma revisão radical das 

políticas das instituições 
financeiras internacionais, 

principalmente do FMI e do 
Banco Mundial. 

Em encontrns de alto nível 
com representantes do FMI e 
Banco Mundial, a CIOSL tem 
sublinhado os custos sociais 
intoleráveis impostos aos 
trabalhadores na aplicação de 
suas recomendações políticas e 
o fato de que elas não
produziram os resultados
positivos que apregoam, pelo
contrário, jogou millrnres de
trabalhadores na miséria. A
CIOSL pressiona para que se
adote uma política radicalmente
diferente, para transfonnar a
situação econômica e recuperar
a economia com a paiticipação
dos sindicatos nos países em
questão, salvaguardando as
condições de vida, de emprego
saúde dos trabalhadores.

A Central Mundial do 
Trabalho (CMT) e a Central 
Latino-Americana de 

Trabalhadores (CLAT) 
consideram que a dívida externa 
continua sendo o obstáculo 
político mais grave para as 
nações da Amé1ica Latina e do 
Terceiro Mundo em geral. "É 
um inshumento para a 
dependência e dominação 
política e um impedimento para 
o desenvolvimento social de
nossos povos. Não é o único
obstáculo, mas é o principal e
mais grave".

A CLAT, apoiada pela 
CMT, tem proposto à CUT e às 
outras centrais sindicais 
brasileiras e da América Latina 
a constituição da Frente 
Latino-Americana dos 
Trabalhadores para lutar contra 
a dívida externa e os ouh·os 
problemas comuns em nível 
latino-ainericano e mundial. 

A Federação Sindical 
Mundial (FSM), em seu XII 
Congresso, adotou uma 
resolução que chama a lutar pela 
imediata anulação da enonne 
dívida externa dos países do 
Terceiro Mundo, incluindo os 
juros acumulados. Para a FSM, 
estas somas deveriam 
destinar-se a assistir ao 
desen:volvimento desses países. 
Considera que "a insistência no 
pagamento da dívida configura 
um elemento de exploração 
injusto e imoral". A FSM tem 
sugerido a realização de uma 
conferência sindical mundial 
específica sobre a dívida. 
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Aumenta a concentração 
de renda no País 

A distância entre os ganhos dos 
trabalhadores mais 11obrcs e mais ri
cos está aumentando no País. Esta 
constatação está na segunda edição do 
Mapa cio Mercado de Trnbalho no 
Brasil, 11roduzido pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). De acordo com a pesquisa 
registrada, os rendimentos de 55% da 
11opulação não atingem it soma da 
renda da faixa mais bem paga do País, 
que equi'\'alc a t % do total. 

O Mapa rcgistt·a uma an.ilise das 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (PNAD) 1·ealizadas entre 
1981 e 1990. A renda total dos traba
lhadores mais 11obres do 11aís, 11ue to
talizam 55%, caiu de 14% para 11,9% 
nos 11 anos analisados. Enquanto a 
maio1ia viu seus ganhos irem 11ara o 
ralo, o rendimento da faixa mais rica 
da IIOllulação economicamente ati\'a, 
que totaliza 1 %, cresceu de 12,6% 
1rnra U,2% no mesmo período. A 
região Not1e encabeça a lista de con
centração, registrando diferenças 
maiores. 

Além da queda no rendimento da 
maioria da população, o M11pa do 
IBGE mostra c1ue o modelo tradi
cional de emprego está se es'\'aindo do 
mercado de tnthalho do país. Há 
queda na contribuição pre\'idenciiíria 
e no rendimento dos empregados ur
banos. Outra tendência im11011ante, 
registrada no Ma11a, é da terceirização 
da mão-de-obra. Prova disso; en
quanto <1uasc metade dos traba
lhadores csta'\'a ocupa<la no setor tcr
ceário, isto é, 47% cm 1981, 110,·e anos 
depois esta pro11orção subiu para 
55,2%, e é uma tendência cm alta . 
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populariza índices e análises sobre os 
principais indicadores do desenvolvimento dos 
países da América Latina, traçando um 
paralelo com as estatísticas dos países mais 
ricos do planeta. Em destaque, dados relativos 
à educaçfio, saúde, crescimento econômico, 
esperança de vida ao nascer, dívida externa e 
produçtio na América Latina. Em anexo, uma 
tabela com os principais indicadores 
de 173 países. 

.I'., 

• 

Conheça os resultados concretos do acordo da 
dívi<la,.firmado em abril, quando Femando 

Henrique Cardoso era Ministro da Fazenda. 
Com números, os autores desmentem as 

fa/âcias divulgadas pela imprensa, 
vangloriando um acordo que, na realidade, 

favoreceu muito mais 
a parte credora do que a devedora. 

Nesse cademo do Pede.x importante 
radiogrc{fia d" articulaç<io - denominada 
"Consenso de Washington" -feita a partir de 
1989, para impor condicionalidades e 
implantar definitivamente o neoliberalismo em 
nossos países. É leitura.fundamental para 
entender quais interesses est<io ocultos em 
cada notícia veiculada ltoJe. 

Os pedidos podem ser feitos ao PEQ�� (2 Re�is cada) � .,
Rua Ministro Godoy, 1484, CEP 05015-900 - São Paulo-SP 1J

� 
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:s:��:: ���t:u!xterna . DÍVIDA EXTERNA DíVIDA�XTERMA 
Desejo fitzer mm, {lssin{ltllr{I do Íl!f,,mu,tivo Dívida Externa. 
Para isso estou enviando 11111 cheque 11omi11al emfttvor de: 

PEDEX-R1111 Ministro Godoy, 1484-CEP05015-900 
São Paulo-SP-Fone: (011) 263-969 8 

Assinatura anual: 4 Reais 

Nome:_ 
Endereço: 
Bairro: 
CEP: Cidade: Estado: __ 
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I _N T H O __ D U Ç Ã _ O

Nosso tragalho tern por objl::'tivo ser mais uma contribui

ção para n compreensão da real.idade que nos envolveº Não será e 

nêo tem o propó�:,i to de ser um ponto final, m.as sim, um ponto de 

partida no aprofundamento deste tenfil, 

complexo. 

, , 

oy.e sem duvida e bastante 

Dentro das no�rnas possibilidades e das lirrütações que, 

como todo o trabalhaãtor, temos, px'ocurarnos desenvolver o assunto 

a partir da nossa compreens�o, pois entendemos q� � a partir da 

experiencia de cada trabalhador que vamos en�ontrar a possibilida-
- , . , 

de de mud nças, too necessarias em nos8o contexto historico� 

Desenvolveremos o tema fü:, ''])j_visão Internacional do 

1:n1bl011110 11 em f'll i:�un:J pontos es pe cí 1::i e 011, parn facilitar a compreen

s;o, a luboreç�o e a leitura. 

A NÁLL.iE GERAL 

FalRr de divis;o internacional do trbbalho � falar de 

cnpi tol:i.smo, é f:,la:c de dÍvida externa, é fo.lnr de dependencia. É 
, .. 

po1° tanto Uill tema bastante complexo, porque, na verdade e entender 

a evolução de um sistema que noD domin;:;i a nÍ vel internacional. 

Todo o éJistema político se 8u�,,tenta em uma forma de 
- - � 

estruturac;ao e ori::J1niza\,ao economic:,1. '.romemos como referencia, os 

meado�3 deste Gécu1o que foi o período em que ürno vai aparecendo 

a nível internaciornü e ma:i.s propriarr:r:nte no Brasil, na década de 

50, sobretudo no Governo de Jucelino Kubicheki, com a abertura as 

multinacionais. 

A autonomia econômica de uma naçao faz com que possibi

lite ,à rnesnm, a Erntonomia política. Ou. seja, uma nação que não 

necesqite importar, � porque con ecu� se or�anizar o suficiente 
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,
para produzir, no sentido de respor.der todo�) as necessidades ba-

sicas de sua economia e isto, para o capitalismo� grave, porque 

der0p�nte, esse país pode ter autonomia para optar por um ou outro 

s is terna, ou mes co, decidir por si s Ó, como se organizar. t na 

prática, um pa:Ls sem coi.trole externo, portanto, com possibilida

des de tomar sLHS decisões.E o capitalismo não consegue conviver 

1 b ·h·1· 3 d v ' a  neces·si·dade do com essa i erdade, com essa poss1 1. 1c.a e. ai 

sistema, de controle a nível internacional. 

Diante disto, o sistema se monta, passando a impressão 

de serruos uma ,,.rande fé,'míliu inteJ'naciomü, onde algumas regiões, 

países ou continentes investem emdeterminodo tipo de produção, 

tornando-se dependende da produç�o de outros. 

Essa política de controle� organizada pelos países 

do norte do mundo. t preciso dizer que a divisão mundial, não se 

d�, como muitas vezes de divulga, entre o leste e ·o oeste (entre 

Estados lJnidos X RÚssi1.1), mas pelo bloco norte versu::i o bloco Sul, 

o que equivr..le dizer, entre o 12 mwx] o cont:ro o 32 mundo.
, 

Hu momentos que urna detcrm.i..nadé., multinacional se instala 

num país e 1::1 matérie primn vem até a. outros países, tarribém do 
, ,te1·cei1·0 mundo. Um exemplo para iliu=: i.rar o que se esta diz.endo e

a Quaker, mutinncional norte-nm<.ricnna, instc:üuda no Brasil, mas 

que utiliza dl.ste país somente a mão-de-obra barata e da Argenti

na utiliza a mat�ria prima (milho, �veie).Quer dizer, para o pri

meiro mundo fica a tecnologia, o lucro e o próprio controle ideo

lógico da mão-de-obra. 

� por isso que esse proc1::'sso se consolida no momEn to 

que ocorre o txodo Hural, ou seja, acaba-se com a diversidade de 

culturas na agricultura e cria-se os grr,ndE:�s l.i-3 tifúndios de cul tu-
, 

' 

- , 
ra wnca, com produçao pre-determinada e no mais das vezes, para 

abe.8 tec imento do mercado externo. 

O pequeno agricultor, dese8timulado em todos os sentidos, 

desatendido nas necesaidades bisicas para a execuss;o de seu tr�

balho (terra, m�quinas, cr�ditos •.• ) se v� forçado a vender suas 

terras, favorecendo a apJ.ia�:ão do lat:i.fund"io. Nao possuj_ndo a ter

ra, ::.�e vê for�·fü}O a migrar para os ernndes 11glomeraclos suh-hrbanos 
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eng1·osss.11do as pe:1·iferias d::1:...; gramks cidades, mora.ndo em habita
ç�es de pi�simas qualidaJes e sem i1fra-estrutura condizente com 

o�, ricc,,s:Jiet:'tdes L,J:3Ü:,J:J do :3c r hurr«rno. A1ém cUsso, por nilo ter·

tl u· t ·"tl () 11::;o ,··l"f[!'\ Y' (r<Cl 
.J.. .ll .1.,.1. Ll.-.,� -fJ(:J, o desemprego, tran-

forma-se em 111Élo-de-obra barata a u1.:?1vtç:o das grandes eu,presas, 

norn:almente multinacionais., 

m;;ALIDA DE DA ,}UVEN '.l.'UDE 

A juventude, qunse 50�1u da mão de obra ativa, vive as. 
-con�equencias diretas dessa rea.iillade. Primeiro por se1° mao de 

obro desqlulifj_cnda pr:i.fiosio 1almente, portanto, mal remunerada. 

Parn nós, j oven:, trabaJJ1;:.,d ores só re::.i ta uma II opç:ão": trabalhar, 
porque a situ.a1_,:so o que :fomos jogctdos, nrn, entE?rr.o C:Jernpre mais, 

sobretudo, porque perteceo.n�, no:J pa:iscs do terceir·o mundo, que, 
pcüa dj.vü,Ô:o jnternRcional do traball10, cumpri: o r,apel fundamen

tal de oJ\r-ccr m?ío-dc-ol-1rn b;nnL;1. ]�, r.n1üL11:J vezer1, n nocrna 

qun.lif ica çã o prof iss i.01.al é e on:3 iderada desq u.alif ic e1da nos pará

m0 tros maiLl de direç3o e d�ci�A� dn economia. 

Aqu:i. é i.rnJ_:orkint<: n-��i�rn.ltur o qt1C' r,conlece com a mulher 

tn1b1-:1lh:.::.dorn J1\�:Jte procc:.:rno f· dc.ratro c'l.isso a jOVl�m. mulher. ,, 

,;egun-

do dadori do 1:BCE, nu aócad;:.. t'k 70 n no, o ntÃmero de mulheres ati

vu:J no tH?rcudo de tn:--lba1l10 dotrou de 6,1 m:illião para 12 milhões, 

ou sej2, p:rn�rnu de :Índice de 27,4% íJi:.lJ'él J3% da população economi

c�mente ativa, o que equivale a urn terço da rn�o-de-obra do pais. 

A rnuJ 111 r cnsu., e1w·-1 Lr,1 di.J'·i.(:u.l d,1dc':.:1 para o emprego. 

Em 19130, ope.tvL.., 29�� das tr:!tnlhr:idorar� er3m cr�sadas e dentre es

sas, 4�)�� de1a:c.i nÕ o t:i.nham filhos. 

O tn:1hsl 1 10 ,la mul.Lcr se co11c011trs n::1 _precta<;:âo de S(:rvi

ços, priLc i_p:=llmente como ewprec;;-:1dn:,, dornés t:ic,3s, profe�J80rfül de 

lº e 2º cr us, ;-1ü:nder1tv e nu:<.jJj�tr·(�'.; dE' ,enC, rmo.gem, etc., somt:i.n

do 70�0 dos emprei:os das mu1Ler<''S. Os outro::j .30t� estão divididos

L:Írios 

J�m 1981, 

I 

ffilflJ.líl O�,. 
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for :1 de c2s8 n:Jo tinhamc Carteirn 1.'rof:i_s;3ional assinada. 

AirhiH, dado:J da Orc:;aiü:0,ir__,:Go Mw-Hlüll da Saúde dão con

ta ½ue são 1n·,=.1 L:Lc c
1 dos J uülhÕes e JÜO mil abortos por ano, só 

no Bnrnil e que 350 nül rntlhere:., mor1em em decorrencia dele. 

O l\'.:ülistério do Trabalho .dmite que em Manaus, 33% das mulheres 

são estereli.zadas e em são Paulo, 15%, elas quais 2,4% .destas 

tew idnde iHferior a 24 nnos. 

Em 1979 .foram intern3dos 176.663 muL1eres nos hospitais 

de INAUPS por sequelas de aborto e em 1980, em,e número cresceu 

para 201.597, sendo que 14% destas eram adolescentes. 

TIE�E1/J:PREGO E RELAÇÕES TIE TRABALHO 

Falar de desemprego e reloçoes de trabalho hoje, � 

f:ünr det :::.d tw.H,·Üo alal'm1::1nte e miser:Ívcl em L1u0 Be encontré::i. a no.§_ 

sa sociedade. É olhar para as enormes filas que se vê diariamen

te nas portas das fibrices, � sentar e pensar um pouco nos valo-

rta que a nossa �ociedade tem e mDi.J que isso,é nos dar conta 

dn ve 1·dnd, ira II c-irrapuca" que o clns., e dominante tem armado para 

Co:nl) _ponto de _partido v; 1ii: . i e :i tur al6uns dado:=J his

t Ór j c os pD.l':..l 110�1 dur COJ1 ta d.:.:i ::5:i.t1�;)�Go em que nos enconrramos. 
, , 

I\o Brasil, t:i.ve1uo:J quase um m:cu.Lo (k ei_;cr·:v:LGmo e imrn represe_g 

-Cu mu·.to p:.ir::-t u1m.1 socit'd:Jde. O valor clwlo ao homem era comparado 

11aqL1tê'.l:. épocn, f::1 um :1n·m:i1 qu.olquer, ou alé pjor que. isto. Com

a 11 l:ibel't8.�';';0 11 0url:�em os primeiro::; operários (cr:ibe aqui sal.i.entar 
' , 

t q_·ue o escravo estcwa jt--i cus·;o.ndo maj., caro parn o seiihor do oue 

o trnL lho do operárüJ), por is:Jo e:1:;:-1 l.i.berto.r;ão _. 01xtro fato,

t? a nb •rtw·n ao e :Jpi l-:ü eDtra1.1c;c tro, depoü; o BOlpe m:i.li tar em 

64, que veio par::i d smon'trH' com D lu"u8 da cl.irnoe operária contra 

u burguesin. ApÓ::1 esse perÍàdo de co1Lro1c miLitar no pai.:3, esta

mo:.s �1gora reusctnd(=ndo w:.-i cb::-una (la l.u.Lu, mr.1u dentro de um contex

to m1.Jciomü multo co11.plicado, O.l1de ricS,, trub::ilhadores vivemos

eucu.rroladü!J pelu explornç&o do::; puLrÕes e do governo.
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Confor�e umapesquisa feita pelos alunos do Curso de Peda

goeia ,'lél facu1dnde :?orto-Alegres,Tt?n:1e (FAPA), 80% dos aàiolescen

tes, corri,illnde l:'ntre 12 B 17 ano�,, :ilJitlldonar"1m a escola pDra tra

balhar na indÚ.sLria calçadista, n::1 re1.:)_30 do Ví.Eile dos ;3�_nos, RS, 
, . , . ""' 

ganhc..111do menos que 1 iJ�ÜéL·:. o r.n1n1mo por mes e sem registro no 

M.nist�rio de Trabalho, num re6ime de verdadeira exploraç�o. �s
J 

outros 20% que sobram, de famílias O y·• ·r·a'ri'•:,o 1;-H _ � ü.O ' 

escolas da rec;iao, mas nao cog::i egue[)J 0111:;rego, 

frequentam as

porque as f�bricas
SÓ admitem Com tempo intecral. Nes LE.'8 rnes nl8S fn ._,ricas, ex:i_s tem

órupos de rnullterl�u onde o �-eJirnc d(' Lr:tlâlho é pior ainda. Para

cadé� equipe de 15 rnulherer:1, têm uma 1Íder (líder?) com a finali.

dade de anotar o n�mcro de vezes que a companheira de trijbalho,

olha par3 u suu companheira ao lado.Se o número de vezes ul trapa-
,,. 

sar a 15, imediatamen 1,e vem a demisGão. A mesma pessoa controla

t mb�m a quantidRde de vezes e o tempo que a oper�ria fica no

bonh'iro, que nõo pode ser mais de 2 vezes cudo meio turno e

por mais de 2 mtnutos cndA vez.

Eo te fato, renl, em mu:i tas f;Jl;ricas de calçado na região 

do VLüe dos �hno.:i, no Tiio Grande do Sul, securamente não é uma 

e.xcl usi vj_dach. dos patrões cnlçwb.s tas, ma:.:; uma rE•;:.1lid.Elde, e om

ma:i0r ou mc'11or g.n1u, _m tod1.rn ,J:; LÍbrü�;i�l do pAfs E· porque não

d�LZL'r, um::i l'('it.U<illude co1i:.:i LunLe nu vj,1:1 do tr,11'! i.hador do terceiro

mundo.

�SAÍDAS 

Diante des Ü!. complexido.de ern que :.:,e encor:tram os tra

balhndo:re s, parti.� :üarmente os tr,dx: l.iJ8d ores do terce iro mundo, 

onde apélrece de forma u1Eüs viva e crtilel a exploração e a dornina

çêío, prl?cisamos :-1pontar para posG Ív·�·j::; s:,1Ídus. 
Nesü' sentido, :=icr· di t::imo.� que os movi1:2entos de orga

niznçÕ.o do:J prÓt:r:i.0�1 tralJt1lü:::1dorv:::i é o poJJto .fundamental, é a 

., 

11 h:;1ve do te::.,011ro", é o c:,Ji.nho por ornlc 1 se 13uramcnte, aé; muõ.anç-as 

pa�::iarao. 
De moei o ge nü, e n, todos o.:..i pa:í'.�es capi t::ilis t;.1:s existe 
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movi!llcnto operário organizado em Centrais :3indicais, ou populares. 

TambéL"J O:::J partidos polÍ ticos class is tus cumprem um papel importan

te. Cum1w ê de�:,t:icor que, além dest:-1::, orcani,::;9c_;Ões de maior peso 

político, existem muitas ontta) outra� organizaç�es, tais como, 

movimento de jovens, especial ente movimentos de jovem trab alha

dores; rnoviuent o estudant il, o movimento dos trabalhadores Sem

Terra ••• enfim, movimento ou organizaç�es com cariter classista 

ou revolucionirio. 

To te::i s :" o algw1s canais qtw :J e apre�::ientam aos trabbalha

dore:::;, nG. busc:.1 de alterna tiva pare a realidade que se vive. Al

gW1s com propostas mais claras, rnaüi democráticas, outros menos. 

Portélllto, o nosso desafio é encontrar, através da história, e 

no co1�texto atual, as melhores alternativas, e nelas atuarmos com 

clareza e firmeza,e m busca de urna nova sociedade, com novos valo

res e com novas relaç5es de trabalho e de vida. 

É ur�nte e necessário que o trabalhador passe de mero 

expectador p Hél uujei to d história, par,:i que possa construir a 

rneliiar· forma a�, convivencia entre i:,i e com o mundoº Isso acontece 

qu3ndo olharm os com outros olhos as contradiç�es existentes, a 
o 

' I partir ao nosso local de trabalho; e ui que o trabalh8dor precisa 

per:;untar-se porque é assim? porque 1.00 pod.(? ser d:Lferenle? e como 

seria diferente?. 

F 
I 

M. 
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DOCUMENTO DE APOYO A LA SEMANA INTERNACIONAL 

COREA DEL S UR 

Breve resena h istóri c a

Corea ha vivido muchos períodos de guerras y ocupaciones. El aislamiento 
que el país se impuso a sí mismo se terminó en 1876, con la firma de un 
acuerdo diplomático con Japón y la toma de acuerdos comerciales con Rusia, 
los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido· en los anos 1880. A raíz de 

1. 

la victoria de Jap6n en la guerra contaa Càina (1894-95) y en la guerra 
contra Rusia (1904-5), el imperio del sol naciente ocupó Corea en 1905 y 
anexion6 su territorio en 1910. Como los puertos coreanos nunca plantean 
problemas de bloqueo por el hielo, Corea adquirfa una importancia estra
tégica para las potencias del Noreste de Asia: en particular, Rusia, China, 
y Japón. Los países vecinos prestaban una atenci6n particular a Corea debido 
a la fertilidad de su suelo y las riquezas contenidas en el subsuelo: cobre, 
hierro, oro, tungteno, grafita (Norte del país). 

En 1896, 1903 y 1910, Rusia llevó a cabo negociaciones secretas con Jap6n 
para dividir Corea de ambas partes del 38 º paralelo. Finalmente, en agosto 
de 1945, a raíz de la segunda guerra mundial, Corea fue dividida de una y 
otra parte del mencionado paralelo después de un acuerdo previo entre el 
presidente de EE.UU, Roosevelt, el Jefe de la Uni�n 8Gviética, Estalin, y 
el primer ministro británico, Churchill. Rusia pas& a ocupar el norte del 
paío, cuya economía era sobre todo de tipo industrial, y los EE.UU. ocuparon 
el aur del país, esencialmente agr!�ola. 

La guerra (que algunos observadores describen como siendo en parte una guerra 
civil) estalló en Corea en junio de 1950. El conflicto opus� el norte, apoyado 
por los Soviéticos, al Sur, apoyado por los EE.UU. Esta guerra sangrienta que 
duró tres e.nos no resolvió el problema y Corea se mantuvo dividida de ambas 
partes del 38 º paralelo: una zona dominada por los Soviéticos, de tendencia 
comunista, frente a otra zona, dominada por los EE.UU. y de tendencia capita
lista. La llamada "zona desmilitarizada", que es una frontera artific:ial 
ancha de unos dos kil6metros a horcajadas sobre dicho paralelo, es un lugar 
de intensa propaganda entre el Sur y el Norte. 

Los Estados Unidos cuentan con 42.000 ooldados estacionados en Corea del Sur, 
destinados ostensiblemente a defenderse contra una _posible invasión deéde 
el Norte. 
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Situación geográfica 

Corea del Sur es una península situada en Asia del sureste, bafiada 
al este, al oeste y al sur por el océano Pacífico. Al norte en
contramos la otra mitad de la nación coreana. Corea· del Sur tiene 
un� población de 41 millones de habitantes repartidos sobre
km . La división entre las dos Coreas es el resultado de una 
guerra civil después de la segunda guerra mundial y la frontera 
entre los dos Estados corresponde a una línea geográfica imagina
ria llamada el 38 º Paralelo. 

Al este, Corea está separada de Japón por el mar de Japón, y al 
oeste, por China. Hoy, la separación entre las dos Coreas es el 
reflejo de la división ideológica del mundo. Corea del Norte es 
un aliado del bloque del Este mientras que Corea del Sur es un 
aliado importante de Estados Unidos quienes poseen en ésta gran
des bases militares y un gran número de soldados estacionados en 
la península. 

Corea del Sur boy introducción 

Desde el mes de febrero de 1988, Corea del Sur tiene un nuevo 
Presidente, Roh Tae Woo, primer Presidente civil desde 1960. 
Esta elección pusa fin a un período de campafias populares y obre
ras en favor de las elecciones presidenciales a sufragio univer
sal de diciembre de 1987. 

Tae Woo se impuso a los dos candidatos de la oposición en una 
elección que no se anunciá antes del discurso del 29 de junio, 
primer paso hacia las elecciones y la apertura democrática en 
Corea del Sur. 

En marzo, el gobierno anunciaba que las elecciones no se realiz�
rían que luego de los Juegos Olímpicos previstos en Seul en sep
tiembre próximo. Esta noticia diÓ lugar a importantes manifesta
ciones estudiantiles, apoyadas después por los trabajadores. 
Estas manifestaciones forzaron el país a vislumbrar la apertura 
democrática. La oposición estaba representada por dos candidatos 
que debían bacer cara al futuro Presidente, candidato del 11 Esta
blishment'' militar y del partido del gobierno. 

No obstante, esta transición rápida hacia la democracia es reci
bida con un cierto escepticismo, y se cree que las concesiones 
hechas tienen como objetivo más bien a preservar una imagen de 
democracia a la hora de los Juegos Olímpicos. Este escepticismo 
es reforzado por el hecho que el Presidente proviene del ejército. 
En efecto, fue general del ejército, responsable de la aplicación 
de la ley marcial abrogando todos los derechos a la participación 
en la sociedad. 
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La capacidad de Corea del Sur de recibir sobre su territorio el 
mayor acontecimiento deportivo a nivel mundial es sin duda alguna 
el resultado del enorme éxito económico alcanzado estas Últimos 
anos. El país ha conocido un crecimiento económico anual de más 
de 12 % después de 1984, con un promedio de + 6 % en los Últimos 
25 anos. Se trata de uno de los Índices de crecirniento más ele
vado en el mundo occidental, resultado de un proceso de indus
trialización iniciado en los anos '50 cuando el país era esen
cialmente agrícola y conocía problemas de desarrollo. 

A pesar de ello, Corea del Sur pagó caro este crecimiento econó
mico. Ha.sido obligada a sacrificar su autonomía nacional para 
establecer relaciones estrechas con Estados Unidos. La democra
cia ha sido limitada y, en definitiva, son los trabajadores los 
que pagaron el precio : bajos salarios, tasas de accidentes de 
trabajo entre las más elevadas del mundo y horarios de trabajo 
entre los más largos del mundo. 

Un gigante económico 

A principias de los anos '60, Corea, país rural con una economía 
de guerra, pasó a ser un gigante industrial en Asia. Muchas em
presas se convirtieron en empresas multinacionales. Empresas ta
les como Hyundai, Samsung, Goldstar, etc., compiten hoy con los 
gigantes de la electrónica tales como Sony. Los precios de los 
productos electrónicos y de los automóviles coreanos son competi
tivos con relación a los practicados por las grandes multinacio
nales. 

La economía del país registra un crecimiento positivo desde hace 
25 anos en términos de valor y de volumen. Con una industria ba
sada en la exportación, el país tiene una balanza de pagos en 
excedente cada ano. De 1973 a 1977, el país aumentá sus exporta
ciones de 2 a 10 mil millones de dólares. Japón necesitó 12 anos 
(de 1955 a 1967) para llegar a un crecimiento similar. 

Este crecimiento económico es el resultajo de una serie de planes 
económicos puestos en práctica a partir de 1962. En 1961, cuando 
un general del ejército tomó el poder por media de un golpe de 
Estado militar, la economía sufría de una enorme deuda con los 
Estados Unidos y sus ingresos dependían esencialmente de la agri
cultura y de la pezca. 

Estas �lanes tenían como objetivo aumentar el nível de industria
lizacion y reforzar considerablemente el producto nacional bruto. 
Las características principales de este crecimiento son : la ex
plotación Óptima de los recursos naturales, la utilización de 
capitales extranjeros, la introducción de inversiones extranjera� 
y la utilización de mano de obra. En ese momento la mayor parte 
de las industrias estaban orientadas bacia la exportación. Este 
programa obtuvo mucho éxito y, en algunos decenios, la economía 
coreana se volvió competitiva en los mercados ocupados por las 
otras grandes empresas occidentales. 
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PRIHCIPALES H'DICI\DCRBS SOCIO-ECONOMICOS COMPARATIVOS � 

Poblacicfo l Población

l 
� asistenci., NÚm. habitantes Gastos del gobierno central(%) ( 198 5) 

(millones) urbana (�) ear.olar ( 1984) por un médico Salud EducaciÓn Defensa Alojam. y ( 1985) sec1ln. /uni vArs. { 1981) 
cal. /vida 

Filipinas 54.7 
/ 

39 118 29 6. 7h) 6.0 20.1 11.9 4.0 

Tailandia 51. 7 , 18 30 23 6. R70 5. 7 19. 5 20.2 4.6 

1,!alasia 15.6 38 53 6 3. 920
-----

Core2. del S11 r 41.1 64 --- 91 2h 1. 3 90
1 

1.4 
1 

18.4 
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29.7 
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6. 7' 
Hong Kong 5.4 93 69 13 1.300

Singapur 2.6 100 ' 71 12 1.100
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6.2 20.2 20.1 6.5 ' i ' .'\ Australia 15.e ---- 86 " 94 27 500 ' 9.5 7-5 9,3 29.4 
1 

1 )R.F.A. 61.0 86 /" 74 29 420 i 18.7 0.1 9,2 50. 5
l ! 

JapÓn ' 120.8 ¾ 76 95 30 i 740 

Fuen tes The Vlorlà Bank 

World Developrnent Repnrt 1987 

Christian Institute for the Study nf Justice and D�velopment 

Social Justice Indicators in Y.orea, 1987 
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Este desarrollo basado en la alza de la tasa de crecimiento se 
hizo a espaldas de la participacián de la poblacián. Ssta no fue 
jamas consultada y parece que se diá más importancia a las esta
dísticas que a las personas. Este crecimiento desembocá en la 
limitacián de los derechos democráticos y de grandes restriccio
nes del derecho de organizacián, de huelga y de convenio colec
tivo. Mientras la economía planificada continuá desarrollándose, 
la calidad de la vida de los trabajadores se ha degradado rápi
damente. En 1987, estas contradicciones alcanzaron una fase crí
tica y los conflictos sociales estallaron en las calles de la 
capital. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

La vida de los trabajadores de Corea del Sur se caracteriza por 
los bajos salarios (a finales de 1Y86, el salario permitía apenas 
cubrir el 60 fo de las necesidades vitales), las largas jornadas 
de trabajo (más de 54 horas por semana) y la tasa la más elevad3 
del mundo en materia de accidentes de trabajo. Frecuentemente, 
las trabajadoras no son pagadas que en la mitad del salario de 
un hombre y las familias campesinas tienen ingresos muy inferio
res a los de las familias urbanas. 

Salarios y horas de trabqjo 

Corea del Sur tiene una población de 3lrededor de 41 millones de 
habitantes, con una poblacián económicamente activa de 15 millo
nes. Alrededor del 41 ,� de los Surcoreanos viven en una de las 
4 grandes ciudades industriales del país Seul, Taegu, Inchon y 
Pusan. 

A pesar de que las cifras de desempleo son relativamente bajas 
(las cifras oficiales dan un Índice de desempleo del 4 �), los 
métodos utilizados para obtener estas datos ocultan ciertos otros 
aspectos importantes. El subempleo es muy expandido : 600.000 
personas están empleadas en el ejército con un estatuto de emple
ados a tiempo completo a pesar de que no esten pagados e� dinero 
líquido; las mujeres son prácticamente ignoradas de las estadís
ticas de desempleo del gobierno; el 60 ¼ de los trabajadores 
que han cambiado de empleo han ocupado su empleo anterior durante 
menos de un afio. 

Salarios y costo de la vida 

En 1980, el Instituto para el Desarrollo de Corea del Sur estimá 
el costo de la vida mínimo para una familia de 5 personas en 
270.000 wons mensuales (335 US $), pero constata que el 31 � de 
los asalariados ganaban en esa época menos de 70.000 wons, el 56 
% ganaban menos de 100.000 wons, y el 86 % recibían menos de 
200.000 wons. Para ganar este salario, ya insuficiente en sí, 
un traba�ador surcoreano debe trabajar más horas que todos los 
otros paises analizados en la investigación realizada por la 
Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT). Nátese que el 

•
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Nível del ernpleo 

La tasa de desempleo "visible" era de aproximadamente e� en 1<;6--S, 
será en disminución constante a partir de esta fecha. Las esta
dÍstica� gubernamentales muestran una alza ligera del desempleo 
de 3,8 � en 1984 a 4 � en 1985. A principias del aiio 1986, regis
tramos 620.000 desempleados, es decir un poco menos del 4 i.

Pero la cifra real podría ser dos veces rnayor si, por ejemplo, se 
hubieran utilizado métodos de cálculo más arnpliarnente aceptados. 
Estas cifras incluyen personas que trabajan una hora por semana 
o personàs que no son remuneradas.

En octubre de L986, la tasa oficial de desempleo era de 2,8 i
se�un las cifras publicadas por la Oficina Coreana de Planifica
cion económica. A esta fecha, la fuerza total de trabajo se esti
maba en 16,96 millones de trabajadores, pero esta cifra varía 
ligeramente segun la fuente. 

Salud y seguridad nl trabajo 

Además de los salarios extremadamente bajos y de las largas jor
nadas laborales, los trabajadores súrcoreanos deben enfrentar un3 
tasa de accidentes de trabajo la más elevada de todos los países 
industrializados. A pesar de ue la responsabilidad sea imputa
ble al gobierno, a los patronos y a los trabajadores, podría de
cirse que la causa fundamental de este Índice tan elevado es la. 
ineficacia de la organización sindical. 

El gobierno coreano estimó el costo de los accidentes de trabajo 
al 1,3 � del PKB en 1985. En este aiio, 141.809 trabajadores 
tuvieron un accidente de trabajo exigiendo un tratarniento de por 
lo menos 4 dÍas. Dentro de los accidentados, 1.718 murieron y 
19.284 sufrieron una incapacidad parcial o total. 

tn 1986, 142.088 trabajadores fueron víctima de accidentes de 
trabajo. Entre ellos, 1.680 perdieron la vida y 21.923 tuvieron 
que seguir un tratarniento médico de por lo menos 4 dÍas. 
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número de horas trabajadas por semana no ha disminuido durante 
los Últimos 10 anos, al contrario los trabajadores laboran duran
te más horas que en el pasadoº 

Un trabajador en una cadena de montaje de automóviles en Corea 
del Sur gana 3 i la hora, mientras que en Japón esta cifra se 
eleva a 18 i y en Estados Unidos a 24 i. Corea del Sur fabrica 
acero a un costo de fabricaci6n de 23 i por tonelada, mientras 
que en Japón el costo es de 132 i y en Estados Unidos de 164 i.
Un trabajador surcoreano tiene más posibilidades de morir o de 
tener un nccidente en su lugar de trabajo que un trabajador en 
cualqui0r ·otro país del mundo. 

, --- -
-- --- ----

NU?IERO MEDIO DE HORAS POR SEMANA EN COMPARACION CON LOS 

SALARims MENSUALES EN LAS INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION. 

Horas Salarios (USS) 

Suecia 38,3 1.565 
Estados Unidos 40,5 1. 709
Reino Unido 41, 8 1.132
Hong Kong 44,8 390 
Japon 46,2 2.092 
Singapur 4 7, O 345 
Corea del Sur 53,8 334 

Fuente , OIT, Annuaire des Statistiques du Travail,1986 

Habitación 

En noviembre de 1986, el diario Korea Herald revel6 en un artí
culo que un tercio de las familias coreanas vivían en una sola 
pieza y que otro tercio tenía como alojamiento dos habitaciones. 
El número de familias que eran propietarias de su vivienda había 
descendido del 58,4 � a !inales de 1980 al 53,4 % a fina�es del 
ano 1985. En septiembre de 1986, una familia urbana promedio 
tenía un ingreao de 496.000 wons (574 US $), mientras que un afio 
antes este ingreso era de 446.000 �ons (516 US S), de acuerdo a 
las cifras facilitadas por el gobierno. No obstantei estas ci
fras no reflejan necesariamente las condiciones economicas vivi
das por la mayoría de las familias obreras que se encuentran en 
la parte inferior de la escala de los salarios. De hecho, a 
pesar de la alza del salario promedio, constatamos igualmente 
una mayor diferencia entre los ingresos hasta tal punto que sobre 
la escala de 10 grupos de ingreaos, el primero correspondía a 8,5 
veces el ingreso del décimo. 

• 
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El oovimiento por la decocrAtizacion de Corea 

El 12 de octubre, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobo una nueva 
constitucion que prevé la celebracion de elecciones presidenciales directas. 
La fecha de dichas elecciones quedo fijada en el 20 de diciembre de 1987, 
y la de las elecciones legislativas estan previstas para abril del ano que 
viene. El referendum nacional previsto por la Constitucion y que se celebro 
el 27 de octubre confirmo plenamente la decision de la Asamblea Nacional 
con arreglo a las elecciones presidenciales • 

. 

Cabe senalar que esta primera enmienda obtuvo el consenso del partido de 
gobierno, de los partidos de la oposicion y de la poblacion. 

En Corea del Sur, el movimiento por la democratizacion es considerado por 
muchos observadores políticos como un movimiento principalmente de clase 
media, que no supone automaticamente perspectivas positivas para los traba
jadores o el movimiento obrero. Sin embargo, se esperaba que la evolucion 
politica dlera paso a mas libertad para los trabajadores de organizarse de
mocraticamente, independientemente de cualquier intervencion directa del 
gobierno o las empresas. 

Por esta razon, pese a que la lucha por la democratizacion y la ·olá de huel
gas de este verano son acontecimientos sin ·ninguna relacion entre si, con 
objetivos fundrunentales totalmente distintos, y a pesar de que ninguno de 
los dos han alcanzado eu objetivo prioritario, el resultado de ambos fenome
nos estaba destinado a lograr una mayor concrecion de esas doo campanas. 
En octubre de 1987, la posibilidad de contar con un gobierno elegido democra
tice.mente se convirtio en un hecho mas proximo de la realidad. Una dictadura 
militar abierta podria ser en breve un mero recuerdo del pasado. La represion 
generalizada del gobierno contra los dirigentes de la oposicion y el numero 
de presos politicos podrian reducirse. En este clima politico, podrian desa
rrolarse sindicatos elegidos democraticamente, autenticos representantes de 
los trabajadores y sus intereses, junto con la proteccion que da el derecho 
a la libertad de asociacion, el derecho a la negociacion col�ctiva y el dere
cho de huelga. 

Preludio a las huelgas de 1987 

Varios levantamientos obreros estallaron desde que hubo el la division de 
Corea. Estas manifestaciones sufrieron la represion violenta del gobierno. 
Tuvieron lugar en 1961, 1975, 1980, 1985 y 1986. Sin embargo, después de 
la represion, los militantes obreros vuelven a cobrar fuerza y se reorganiznn 
cada vez mas rapidamente. Cabe subrayar, adernas, que ningun movimiento ha 
tenido la intensidad de las acciones obreras masivas lanzadas entre junio 
y septiambre de 1987. 

En los anos que precedieron las huelgas del 87, algunas acciones obreras 
indicaban por su magnitud la inminencia de una lucha entre los partidarios 
del sindicalismo autonomo, los patronos y el estado, y la forma que tomaria 
dicha confrontacion. 
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LA TABLA A CONTINUACION NOS DA UNA IDEA DE LOS CONíLICTOS LABORALES Y DE COMO SE ORIGINAM: 

CONFLICTOS LABORALES - CAUSAS

AllO Total SALAUO CIERRE PRACTICAS CON- . DESPIDOS AUMENTO 
OTROS 

DIA;ADO EMPRESA DESLEAtES D1- ABUSIVOS SALARIAL 

CIONES 

1975 133 22 17 19 14 10 42 9 

1976 110 37 8 8 16 3 31 7 

1977 96 30 4 6 9 3 36 7 
1978 102 29 3 2 9 1 45 13 
1979 105 36 5 3 o 6 31 29 
1980 407 287 11 o 20 5 38 46 
1981 186 69 11 84 32 9 38 19 
1982 88 
1983 96 
1984 113 
1985 265 
1986 249 (enero - o e t u b r e ) 

1987 3,400 minimum 

CONFLICTOS LABORALES - TIPOS DE ACCION 

A\10 Total Paro sentadas Mini f estaciones otros 
laboral 

1975 133 49 44 10 10 

1976 110 45 45 15 5 
1977 96 58 30 5 3 

1978 102 55 26 3 18 

1979 105 60 43 2 2 
1980 407 98 204 47 58 
1981 186 88 40 32 26 

Datos facilitados por el Gobierno. 
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Las acciones obreras de 1987 

El desarrollo de huelgas a mitades de 1987 fue tan rapid como espontaneo. 
Determinadas organizaciones obreras nuevamente creadas solo existian en
tonces desde pocas semanas, en particular las organizacionea que coordina
ban los nuevos sindicatos industriales. Era tentador conoc!i· los resultados 
probables de las acciones realizadas por dichos sindicat0s, pero en aquella 
época, estas nuevas tendencias eran objeto de un amplio debate dentro del 
movimiento obrero coreano. 

Si bien el'nivel de coordinacion de las huelgas dejaba que ceoear en su con
junto, hemos podido constatar cierta cohesion en el caso de l-1s trabajadores 
de transportes y minas. En otros sectores, dicha coordinacio:1 se reducia a 
algunos comi tés locales creados con la ayuda de grupos de apc,; o externos y 
la influencia de los nuevos sindicatos obreros no era mas qu� �sporadica. 
Las campafias realizadas en algunas empresas importantes d1c:l p3 : .. s (Hyundai, 
Daewoo, etc.) contaban con una planificacion y un apoyo a tod,1i los niveles. 

A pesar de los distintos niveles de coordinacion y organizncion, hemos obser
vado un desarrollo rapido y apreciable de los nuevos sindicatos. 
En Inchon, la mayor ciudad industrial, a pocos kilometros al o�ste de Seul, 
solo un 15% de las fabricas tenian sindicato a mitades de junio de 1987, y 
en general se trataba sobre todo de sindicatos "amarillos"·o de empresa. 
En agosto de 1987, hubo intentos serias y determinantes de cr ar sindicatos 
nuevos en la mayoria de las empresas. Es asi como,nacieron trei11ta sindicatos 
nuevos en la region de Inchon entre finales de junio y finales de agosto, y 
muohos otros recurrieron a la ayuda de la organizacion, la direccion y la 
administracion del sindicato. 15 sindicatos nuevos, legalmente c�1stituidos, 
llegaron incluso a organizar un encuentro juntos, uniendose en um:· "Federacion 
de trabajadores libres de Inchon". 

Las Iglesias 

Las organizaciones de la Iglesia constituyen l1oy una de las formai mas impor
tantes de apoyo a los movimientos de trabajadores (en particular, 1� Mision 
Industrial Urbana (MIU) y la Juventud Obrera Cristiana (JOC)), en ,Jnrticular 
porque se trata de las unicas instituciones que pueden trabajar ab:,.ertamente 
con cierta seguridad y que cuentan con suficiente apoyo institucional para 
enfrentar los ataques del gobierno. 

El MIU, por ejemplo, fue creado en 1960 como n grupo de evangelizacion. 
Dicha mision esta plenamente integrada en la 1 lesia Metodista Unificada. 
En un prindipio, el MIU solo aspiraba a traer trabajadores a la Iglesia, 
pero las condiciones de trabajo espantosas de estos, que se quedaban comple
tamente agotados y se dormian en la misa, llevaron a una reevaluacion del 
trabajo de la mision. El ministerio de la mision consistio entonces en en
trar a trabajar en las fabricas locales. 

En 1970, la autoirunolacion de un obrero del textil, Chun-Tae-il, conmovto 
mucho a la Iglesia y los intelectuales. El MIU se convirtio entonces en uno 
de los protagonistas principales de la lucha por los sindicatos autonomos. 
Los curas y los miembros de la mision fueron torturados, encarcelados y ace
chadoo a raiz de la represion del gobierno en 1975. 



Ese mismo afio, e: gobierno lanzo una campana de intimidacion y propaganda 
contra el MIU, en5.tlendo en repetidas ocasiones un documental de una hora 
en la television nacional coreana que acusaba el MIU de ser una organiza
cion comunista, y organizando manifestacion anti-MIU. El gobierno recurrio 
a menudo a la p, ,1 te ia para impedir que tuvieran lugar reuniones en los lo
cales del MIU. :n :1.lgunas ocasiones, los trabajadores que participaban en 
dichas reunionea quedaban despedidos de eu fabrica. La propaganda del go
bierno y las ellpresas estaba encaminada a apartar a los trabajadores, las 
comunidades y ·. a r;,isma Iglesia de las actividades del MIU. 

12. 

Hoy vemos tamlién la aparicion de las llamadas "Iglesias obreras" en muchas 
regiones indu:tri.iles. Estan representan un apoyo material y un refugio pa
ra organizar .·eur, iones obreras. Se ha puesto en marcha un plan para censar 
todas estas 1.;lesias en Seul e tnchon, pero sabemos que la comunidad las 
aceptan con n.ucho entusiasmo. 

Los grupos b,,sados en la Iglesia han afirmado que no querian crear una orga
nizacion sinJical de inspiracion cristiana, porque esto hubiera impedido el 
desarrollo c;e sindicatos autonomos. Sin embargo, estos grupos se sienten 
capaces de ofrecer un apoyo a todos los movimientos que no dependen del 
sindicato ��TU y a las organizaciones politicas progresistas, con excepcion 
de determin.,dos grupos de militantes estudiantiles. 

.. 
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1. OEMOGRArIA, CULTURA, rucms ARMADAS

INDICADOR UNIDAD 1965 1975 1986 

Poblacion •íllon,s 28,3 35,3 41,84 
Oonsidad hab./km1 2B8 358 421 

... Creclmíento anual % 2.4 1,9 o 1,6, -�

- 11ortalldad infantil 62 • "' %o 43 d 30< .. 

esperanza de vida anos 54 • 60,6 d 67,5 • 
poblacion urbana % 28 • 49 65.�· e, 

analfabetismo % 12.4' .. 8,3 • 
nu�ero de medices %o hab. 0.4 0,5 1,3 
escolaridad 6-11 anos % 92, 1 100 100-

12-17 anos % 44,8 59,2 88,8• .. 

Ens. Sup. % 6,2 9,6 26, 11 -

= aparatos de te] evlslon u %o 1,6 53 175< 
Libros publicados ti tu los 10 921 35 446 1 

. .

. 

o Aruada 11ilcs/hoab. 44 40 25 .... 
-�o alre " " 20 25 33 

tierra n " 550 560 520 ...., 
w 

1. 19B5; b. 1984; e. 1980-85; d. 1970-75; o. 1980; f. 1970; g. 1970-80; 
h. 1960; i. 1960-70. 

2. COME�CIO EXTERIOR b 

Il!DICADOR UiHDAO 1965 1975 1986 

COMERCIO EXTERIOR % PIB 10.6 30,0 34,9 
Importaciones totales 11il millonos$ 0,5 7,3 32,7 

productos 1grlcolas % 34, 1 24,2 16,0 
productos energetlcos % 6,7 19, 1 16,0 
otros productos(mlnorla) % 2.1 3,7 2.6 

(xporteclones tobales 111ll uillones$ 0.2 5, 1 35,7 
productos agrlcolas % 25.2 15,0 3.2 

extracclon �inera (a) % 12,6 1. 1 2,6 
productos índustríalos % 61, 1 81,8 92,2 

princlpales proveedores % import. 
Japon 36,0 33.4 31,3 
(t. cu. 39,3 25.9 18,9 
Palses en desarrollo l4,5 25,3 19,9 

principales clientes % export. 
H.UU. 35,2 30,3 40,0 
Japon / 25, 1 25,4 15,6 
paisas on desarrollo 25,0 19,6 21,2 

e. excepto productos ,norgeticos b; urcenchs 

3. ECONOMIA

INDICADOR unIDAD 1965 1975 1986 

...._.. 

PIB 11111 r;i!l l. $ 3.4 19,9 98, 1 
Crecl•lento anual % 9,5 b 7,0 • 11,9 
por habitante $ 120 560 2 346 

Estructur, del PIB 
Agricultura 

� }100 %
32.8 25,5 13,8 • 

Industria 28,7 29,7 40,8 • 
Servi cios 38,5 44,8 45.4 • 

Dtuda externa ail aill. $ .. 6, 1 45,5 
Tasn do lnflaclon % 13. 7 • 17,8' 1,3 
Poblecion 1ctlva nil lones .. 12,3 16. 1 

Agricultura % 66 • 41. 7 23,6
Industria % 9• 22.6 31,6 
Sorvicios % 25 d 33, 1 44,7

Gastos publicas 
[ducacion % PIB 2.6 2.2 4,8 u 
Defensa % PIB 4,4 4.7 6,0 

Invostigaclon y dosarrollo % PIB 0,3 0,4 1, 1 1 

producclon do energia 11il 1 on TEC 9,5 • 12. 1 20, 1 • 
consumo de energia •! llon TEC 20,9 • 32,0 66,8 • 

11985; b. 1960-73; c. 1973-83; d.1960; ie1970. f.1983; g.1984; 
h. 1970-60, 1. 1974-78 
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COMUNICACION PARA LA SOLIDARID:D INT.ERNACIONAL CON LA JOC DE 

A:B'RICA DEL SUR 

La JOC de Africa del Sur vive en condiciones sumamente difíciles 
a causa de la represión que reina en el país. La situación polí
tica, económica y social empeoró durante los Últimos 2 o 3 anos, 
El estado de emergencia, cuyo propósito es combatir les organiza
ciones obreras y políticas, se ha establecido por fuerza. Los 
disturbios y las intervenciones de la poiícía en el mundo laboral 
provocan un ambiente conflictual grave. Desde hace poco, nuevas 
leyes est�n vigentes para reforzar el estado de emergencia. 17 
organizaciones y la COSATU (la más grande federación en la histo
ria del movimiento obrero sudafricano) han sido acalladas. Han 
sido proscritas y para hacerlo, el gobierno se otorgó nuevos pode
res permitiéndole prohibir actividades específicas emprendidas 
por cualquiera organización o persona que el gobierno senalara. 
También puede imponer a las personas no salir de su distrito o 
incluso de su casa. 

Justo antes de que se promulgaran las nuevas leyes para reforzar 
el estado de emergencia, el Comité de habitantes de Brits, del 
cual uno de los miembros (Jacob r oache) pertenece a un équipo 
regional de la JOC, ha sido detenido por el gobierno que alegó 
el estado de emergencia� 
En cuanto a las leyes laborales, el patronato propuso una nueva 
ley sobre las relaciones de trabajo para reprimir los derechos 
de los trabajadores e impedir toda acción sindical. 
Desde el punto de vista económico, es el derrumbamiento total, 
el desempleo aumenta (se calcula que hay ahora 6 millones de des
ernpleados, es decir casi la mitad de la población activa). Los 
salarios y las condiciones de trabajo (salud, seguridad) todavía 
son insuficientes. Los trabajadores se quejan de las malas con
diciones de trabajo, el tiempo de trabajo demasiado largo, las 
horas extra, los salarios bajos, los despidos, los accidentes de 
trabajo, etc. Los periódicos están estríctamente controlados 
por el gobierno capitalista. Las concentraciones de masa están 
prohibidas. Evidentemente la clase obrera de Africa del Sur 
está gravemente afectada. 

REALIDAD DE LA JOC DE AFRICA DEL SUR 

Cuando se declaró el estado de emergencia, algunas regiones de 
la JOC han sido profundamente afectadas corno por ejemplo las re
giones este y oeste del CABO. En Cabo este, un dirigente de la 
JOC ha sido detenido en virtud de las reglas de ernergencia. En 
Cabo oeste, la JOC figuraba dentro de las organizaciones prohi
bidas. En algunas regiones del Transvaal, J.as concentraciones 
de masa estaban totalmente prohibidas. Se hacían pesquisas en 
las iglesias y se encontraba el ejército en todas las calles. 
Era muy difícil vender las publicaciones de la JOC porque los 
militantes tenían miedo a la represión. Hasta una reunión en 
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la iglesia era peligrosa. Desde entonces, la situación no se ha 
mejorado, todo lo contrario. La JOC vive todavía en condiciones 
terribles. A pesar de eso, los militantes mejoraron sus accio
nes en los lugares de trabajo. 

LA CAMPANA 1988 

A pesar de todas las leyes represivas, pasó 1987 con sus victo
rias y sus fracasos en la lucha de los trabajadores, y llegó 1988, 
con desafíos aún más difÍciles. La JOC tuvo la oportunidad de 
vivir la experiencia de militancia obrera que, a pesar de los 
obstáculos, siempre arrostra la explotación y la dominación. 
Las luchas principales se desarrollaron en torno a las reivin
dicaciones salariales (por el mínimo vital), del reconocimiento 
de la fiesta del primero de mayo, contra la represión, etc. Hubo 
recientemente la huelga de los mineres, la huelga de los metalur
gistas, las huelgas en el sector comercial, etc. Cada día los 
trabajadores dan un paso hacia adelante gracias a sus acciones 
para construir un porvenir mejor. 
Y la JOC, como movimiento de reflexión y acción obrera, ha sido 
y sigue siendo parte integrante de esta realidad. 

En este ano 1988, la JOC eri Africa del Sur lanzó una campana 
nacional para reivindicar las 40 horas por semana (frente a las 
46 horas previstas por la ley sobre las relaciones de trabajo). 
Los militantes de la JOC iniciaron acciones contra las horas 
extra, y el lema 11 Basta con el desempleo, no a las horas extra 11 

ya se abrió paso. La campana valora los esfuerzos hechos por 
los trabajadores ya comprometidos en una acción y trata de hacer 
resaltar los problemas vividos por los jÓvenes trabajadores de 
diferentes sectores en todo el país. La campana es un media para 
ayudar a los jÓvenes trabajadores a actuar de manera colectiva 
con vistas a mejorar las malas condiciones de traba�o. Con esta 
campana, la JOC espera poder reforzar la organizacion de la clase 
obrera en Africa del Sur, contra la explotación del sistema en 
el poder, cuyo Único objetivo es garantizarse un beneficio. 

LA SITUACION EN BHITS 

Brits, en donde viven alrededor de 30.000 personas, está amenaza
da de expropiación forzada! Los habitantes tomaron contacto con 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, de J.a Planificación y 
Desarrollo, con el Presidente, el senor Botha. Para más detalles 
sobre la expropiación de Brits, por favor consultar el documento 
enviado por la JOC de Africa del Sur a través de la JOC Interna
cional. 
Parece que el gobierno no está dispuesto a negociar, pero sí a 
expulsarlos. Hace poco, los miembros del Comité de Habitantes 
de Brits han sido detenidos. Antes se produjeron hostigamientos 
en el barrio, lo que demuestra que el gobierno quiere realmente 
expulsarlos. lPorqué se les detiene? 6Porqué se les host·iga? 
lQuién se cree ser el senor Chris Heunis como para declarar que 
tienen que irse? lPorqué se les obJ.iga a irse, o se las amenaza? 
lPorqué quieren destruir el movimiento obrero de Brits? lPorqué 
refuerzan aún más el "Group Areas Act 11 ? 

•
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CC�CLl!SION 

Frente a la situaci6n general que viven la JCC, el Movirniento 
Obrero, los habitantes de Brits, la JOC de ifrica del Sur desea 
que se organicen campafias de solidaridad para apoyar la campafia 
de sus militantes por la semana de 40 horas, contra las horas 
extra, etc. Una solidaridad para apoyar la acción de los mili
tantes de la JOC en Africa del Sur, por una reducci6n del tiempo 
de trabajo, enviando mensajes de apoyo a la JOC sudafricana, y 
denunciando esta situación durante la celebraci6n de la Sernanrt 
Internacional. 

*Desde que el Group Areas Act entrÓ en vigor, el gobierno de
apartheid expulsá a 4 millones de personas utilizando la
fuerza para respetar el paísaje racial previsto por esta
ley.
Antes de 1948, las zonas residenciales todav{a eran mixtas.
Brits era una de ellas.
Cuando una zona residencial de antes del 48 cae en una zona
designada "blanca'', se la llaman punto negro y el gobierno
expulsÓ ese punto negro con la fuerza.

3.
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La JOC fue iniciada en Brits en enero de 1980 como consecuencia del plan 
del Movimiento Nacional de Africa del Sur para extender el Movimiento en 
la región de Pretoria. 

La JOC pronto se comprometió en una acción sobre el impuesto de "residen
cia" exigido injustamente a algunos habitantes del lugar (y pagado por 
ellos)_ 

Se trató de la primera experiencia de acción y organización colectiva de 
los habitantes. En aauella época, aún no había sindicato en ese remoto dis
trito semi rural. De hecho, fue gracias a las acciones del grupo J.O.C. que 
pudo desarrollarse el sindicato actual. 

La exolución de la acción tomó más de un ano y fue una experiencia enriquece--
, dora para la JOC. Fue en a�uel momento cuando el grµpo tuvo los primeros en

frentamientos con la policia_ 

La acción se terminá en 1981 cuando los militantes de la JOC pudieron indem
nizar a unos 100 habitantes, con dinero recuperado del Estado. 

Desde entonces, el grupo JOC se ha fortalecido. Este llevó a cabo acciones 
de fábrica, en particular una acción en una empresa de electricidad, la F EMCO, 
para luchar contra los horarios de trabajo largos, los salarios bajos, la 
suciedad y la falta de higiene en los sanitarios, y para obtener una cantina_ 
Nadie en el grupo sabía como hacer frente a este tipo de problemas y no exis
tía ningún sindicato en la región. Sin embargo, el grupo hizo lo que pudo, a 
pesar de todas las dificultades. 

Fueron despedidos, siendo acusados de causar desordenes, estando confronta
dos continuamente a una situación de inseguridad y de temor por perder su 
empleo. Gracias a la unidad de los trabajadores y a los distintos medios de 
acci6n (por ej_ distribución de octavillas, boicoteos, etc.) pudieron conti
nuar la acción y sacar conclusiones de esta experiencia_ 

Fue en aquel período cuando entraron en contacto con el sindicato "Metal 
Allied Workers Union" (trabajadores del metal) en Johanesburgo, a unos 150 km 
de allí, y comenzaron a organizar un sindicato que luego dio lugar a un mo
v1miento sindical muy fuerte en la regi6n_ Extendieron el sindicato a las em
presas B&S ( Bosch & Steelbrite), Firestone, Alfa Romeo, Auto Cable, nsí como 
en otras fábricas donde trabajaban miembros de la JOC. Un determinado número 
de responsables actuales del sindicato proceden de este primer grupo JOC. 

Entre los trabajadores que luchan en el "Comité de Acción Brits", muchos 
son o fueron miembros dt la JOC. En la actualidad, el grupo JOC está compues
to por 8 jóvenes trabajadores, 3 desempleados y 2 estudiantes. Todos ellos 
son protagonistas de la lucha de los trabajadores y preparan las nuevas gene
raciones de militantes. 

Además de su preocupación por los problemas de la fábrica, el grupo JOC de 
Brits siempre ha tenido conciencia de los problemas de la comunidad (vivienda). 
Como ya se ha dicho anteriormente, el grupo se inici6 con una acción sobre el 
impuesto de residencia. A partir de entonces, trató de comprometer a los habi
tantes afectados en el proceso de acci6n, creando con ellos un mayor número de 
comités "ad hoc". 

En 1982, la JOC ayudÓ a los habitantes a organizar reuniones con los conce
jales municipales (locales) para oponerse a la subida de los alquileres. 
En 1984, organizaron un "Comité Común de Padres de Familia" a raíz de la 
mala utilización de fondos por parte de los comités escolares. Con el apoyo 
de consejo sindical local, el Comité Común de Padres de Familia" creó una 
asociacion cívica permanente. Esta experiencia llevada a cabo por la JOC y 
los habitantes fue una preparación para resistir y luchar contra las medi
das de expropiación. 

Resistencia contra la expropiación forzada 

La acción contra la expropiación forzada de los habitantes de Brits Old Lo
cation ( Oukasie) es una de las mayores preocupaciones del grupo JOC. El des
tino de los vecinos no fue el único desafio en esa acción. Estaba en juego 
la supervivencia de la JOC y de todo el movimiento obrero en la región. 

'Lo que significa que la existencia del Movimiento está en peligro y la vida 
comunitaria podr{a desaparecer_ 

Desde el �ismo principio de la acciÓn, el grupo JOC protagonizó la resisten
cia contra la expropiación, junto con otras organizaciones de la comunidad. 
Adem�s de realizar la acci6n dentro del grupo JOC, los militantes contribuyen 
y participan activamente en las acciones colectivas de los habitantes y en 
sus organizaciones. [ntre �stas esti el "Comité de Acci6n de Brits", en el 
que están comprometidos miembros antiguos y actuales de la JOC_ 

i La 1 ucha cont i núa ! 
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lDONDE ES'l'A SITUADA AFRICA DEL SUR? lCUAL :SS SU IMPORTANCIA 
G:SOGRAFICA? 

La República de Africa del Sur (RSA) se encuentra completamente 
al sur del continente africano, de donde su nombre v Forma part(� 
de una zona geogrifica más amplia llamada Africa Austral. 

Su superficie es de 1. 222.161 km2 y comparte sus fronteras del 
norte con Zimbabwe, Mozambique y Botswana. Abarca en su terri
torio el Lesotho, y cuenta a Namibia como color1ia. El océano 
Atlántico la bordea al oeste, el océano Indio nl este, totali
zando 3.000 km de costa . 

Esto significa que la RSA controla la ruta marítima del este al 
oeste. Su situaci6n geográfica tambi�n es de mucha importancia 
para EE.UU. y el 0ccidente porque les ofrece un potencial de in
fluencia en la región. 

SU POBLACION 

Es de 33 millones, de los cuales 28 millones de Negros (85 �) y 
4,5 millones de Blancos (15 %). Los Blancos tienen como ascen
dientes a los colonizadores holandeses y británicos, y los Negros 
son de ascendencia indÍ�ena. A pesar de esta mayoría negra, 
Africa del Sur es todavia el único país en Africa donde la mino·
ría blanca está en el poder, y este poder está fuertemente mante
nido por el régimen de apartheid. Políticamente, la RSA está 
pues aislada del resto del continente, a pesar de que su poten
cia econ6mica y militar le permite dominar a sus vecinos. 

URBANISMO Y CON'rROL DE LA TIERRA 

El 56 % de la poblaci6n vive en las ciudades, dentro de las cua
les 5 tienen más de 500.000 habitantes. Johannesburg es la más 
grande ciudad y cuenta con 50 % de las industrias del país. 
A pesar de su minoría numérica, la poblaci6n blanca posee el 87 
% de las tierras, los 13 ?6 restantes están reservados para los 
Negros en lo que se llama 1

1 homelands 11 o bantustanes independien-
tes (ver pág. 16 ). 

RECURSOS PRINCIPALES 

Africa del Sur posee enormes yacimientos de minerales, una rique
za pecuaria considerable, auto-suftciencia al�mentaria y ��servas
ener�éticas importantes �gas, carbon). El pais goza tambien de 
lluvias abundantes, de un clima templado y de una i:mperficie cul-· 
tivable del 15 %.

El 80 % de la producción mundial de cromo, manganeso y platino 
provienen de Africa del Sur sue es tam?ién el 5 º producto� de
carbón. La RSA posee el 50 �de las minas de oro y vanadio, el 
otro 50 % procediendo de la URSS. Se sit6a dentro de los cinco 
países primeros productores de asbestos , titanio y flúor. Se 
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presenta pues como el primer abastecedor de los países occidenta
les en minerales estratégicos, y un socio importante en su sis
tema financiero (por su oro), en su industria aeroespacial (por 
su vanadio y titanio), en su industria automóvil (acero y cromo) 
y en su industria nuclear (uranio). Estas yacimientos hacen de 
Africa del Sur un país estratégicamente importante en la econo
mía mundial, y deterrninan todo su funcionamiento. 

Además, la RSA produce sus propios alimentos de base (maís, cana 
de azúcar), tabaco, y una gran diversidad de frutas y vegetales. 
Su riquez� pecuaria, sobretodo ovinos y bovinos, hacen de Africa 
del Sur el tercer productor mundial de lana. Los análisis hechos 
en RSA demuestran que es uno de los países, si no el primero en 
el mundo, que poseen tantas riquezas naturales. El único recurso 
natural que no posee en grandes quantidades es el petróleo. Pero 
si la RSA no posee yacimiento de petróleo, asegura el 30 � de su 
consumo interno gracias a un proceso -costoso- de producción de 
petróleo a partir del carbón, e importa el otro 70 i6. Dichos 
recursos naturales dan a Africa del Sur cierto peso en el mundo 
occidental, y su casi autosuficiencia impide las fuertes presio
nes occidentales y aplaza la solución de sus problemas internos. 

LAS GRANDES LIN:SAS DE SU ECONOMIA 

Las minas, que producen el 85 � de sus recursos exteriores, domi
nan la economía. Por si solo el oro asegura el 55 � de ellos. 
Sus industrias de fabricación son las más importantes del país 
y proporcionan más empleos. Producen sobretodo para el consumo 
interno y su expansión depende de los beneficias acarreados por 
el sector minero, de la finanza internacional y de las importa
ciones de alta tecnología. La siderurgía y la metalurgía dorni
nan alternativamente este sector. 

Otros sectores importantes son : la agricultura (que da el 10 � 
del PNB), y los servicios (del Estado principalmente, y privados). 
A causa de su política racial, Africa del Sur posee un número 
anormalmente elevado de empleados de hogar (traba�adores dornésti-
cos) de casi un rnillón. Gracias a sus salarios mas altos y su 
situación social, los Blancos toman �egros a su servicio como 
nineras, jardineros, cocineros, etc. 

lY SI COMPARAMOS AFRICA DEL SUR CON OTROS PAISES ••• ? 

Su producción y sus recursos le proporcionan un PIB de 58 millo
nes de US $ y la situan en el 27 º range de los países más ricos 
en el mundo, y en el 2° rango (después de Nigeria) a nivel afri 
cano. 

Su tipo de producción �er capita (por persona) es el segundo en 
Africa, después de Gabon (es de 2.400 US Z), lo que es poco en 
comparación con los países de la OCDE, pero pone a Africa del 
Sur en línea con países como Corea del Sur, Argentina, Chile y 
Singapur, dentro de los "Nuevos Países Industrializados". La 
economía de RSA es, sin duda alguna, la dominante en Africa Aus-

•
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tral y la más fuerte en Africa, lo que le da una influencia enor
me en la región. Las economías de los otros países de esta parte 
del mundo son indefectiblemente ligadas a la de Africa del Sur. 

EXP0RTACI0NES / IMP0RTACI0NES 

Gracias a sus enormes riquezas naturales y sobretodo a su oro, la 
RSA exporta alrededor del 30 � de sus riquezas hacia el extran
jero. Se trata principalmente de minerales y de materias primas, 
y una pequena parte son productos manufacturados • 

. 

Las principales importaciones son de maquinaria pesada y alta 
tecnología que necesita para mejorar la calidad de sus productos� 
Y en esto, de becho, comparte la suerte de numerosos países del 
Tercer Mundo. 

Los productos mineras de Africa del f;ur tienen todos una gran 
importancia estratégica y están bien cotizados en los mercados 
mundiales. Lo que permite a Africa del Sur mantener su balanza 
de pagos en excedente y pagar regularmente sus deudas, al inver
so de los otros países del Tercer Mundo. 

Sus principales socios comerciales son países occidentales. 
Japón se sustituy6 a Gran Bretafia y EE.UU. recientemente en el 
primer puesto. Africa del Sur depende mucho de los bancos occi
dentales para financiar sus importaciones de alta tecnología, y 
también de las compafiías transnacionales que le proporcionan 
petróleo así corno mercados para sus productos mineros. 

lA QUIEN PERTENECE AFRICA DEL SUR? 

6 • 

Gran parte de su econornía está monopolizada y el Estado tiene las 
industrias-claves. El Estado controla toda la produccón de acero, 
posee las redes de transporte y buena parte de obras públicas 
(agua, electricidad, etc.). El sector minero y de fabricación 
está controlado por 7 compafiías nacionales. 

Siete grandes compafiías poseen el 72 ¼de las industrias, pero 
una de ellas posee por sí sola el 60 �: la ANGL0-AMERICA que, a 
pesar de su nombre es sudafricana al 100 �; controla el sector 
de la metalurgía, de las minas y de las finanzas. Tiene inte
reses en la agricultura en gran escala y supervisa el comercio 
y los intercambios. 

EL APARTHEID 

Africa del Sur está gobernada por el Partido Nacional que favo
rece la política de apartheid. El apartheid, que significa 
"estar separados'', fue instaurado por un ministro cristiano en 
los afies '40, y se reclama de inspiración religiosa y bíblica. 
Su doctrina fundamental es que los Blancos son superiores a las 
demás razas, de acuerdo con la voluntad de Dios. Según esta 
doctrina, los Negros son descendientes de Bam quien fue conde
nado en los tiempos bíblicos. 
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En función de estes principies, las razas no deben rnezclarse, 
sino la superioridad de la raza blanca estaría aminorada y la 
Civilización amepazada. Se puede comparar esta doctrina con el 
nazismo, él que hablaba del Pueblo Ario. En su 11filosofía 11 , se 
llama a los Blancos 11Herrenvolk 11 o 11raza superior". 

En tanto que Únicos defensores de la Civilización, sólo los 
Blancos tienen derecho a presidir el país. En el caso contrario, 
sería el caos y la Civilización que introdujeron cuando la colo-· 
nización estaría en peligro. 

Todo el sistema político y judicial de Africa del Sur está basado 
en esta filosofía y su "Population Registration Act" (ley que 
rige la clasificación por color/categoría racial). Pretende así 
1
1organizar 11 la sociedad sudafricana en razas separadas. Es así 

como las zonas de hábitat, los empieos, la ensenanza, el derecho 
a la propiedad, los servicios públicos, los transportes, los 
deportes, todos los aspectos de la vida están organizados alrede
dor de este concepto. 

El apartheid trasluce en toda la vida en Africa del Sur. Además, 
la mayoría de los Negros han sido desnaturalizados, acorralados 
en una región llamada 11 Homeland 11 (bantustán), donde se supone que 
gozan de sus derechos políticos. Estes 1

1 homelands 11 representan 
el 13 % de la tierra, el resto siendo reservado para los Blancos. 

(Ver pág. 16 sobre todas las leyes votadas a este respecto.) 

DIVISIONES POLITICAS 

Se observan dos grandes agrupamientos políticos en Africa del 
Sur : los agrupamientos parlamentarios y los extra-parlamentarios. 
Los parlamentarios trab0jan sobretodo en el marco del apartheid. 
Los más numerosos son los extra-parlarnentarios quienes rechazan 
el sistema en su conjunto y son de la mayor importancia para su 
porvenir. Algunos son ilegales, prohibidos por el gobierno. 
Los grupos autorizados también están sometidos a las restriccio
nes del gobierno que asegura para simismo una amplia gama de 
leyes de "seguridad 11 para controlar la oposición. El partido en 
el poder es el Partido Nacional, considerado como heredero del 
nazismo. Su oposicion oficial en el Parlamento está todavía más 
a la derecha, mientras que un pequeno partido, de orientación 
liberal, se opone al apartheid. 

GRUPOS EXTRA-PARLAMEN1rARIOS 

El Congreso Nacional Africano (ANC) : Formado en 1912, es el 
grupo político mâs antiguo de Africa del Sur. Fue proscrito en 
1960 y se comprometió en la resistencia armada. Su dirigente, 
Nelson Mandela, está preso desde 26 aüos y disfruta de un gran 
apoyo dentro de los jÓvenes y la población sudafricana en gene
ral. El ANC actúa en la clandestinidad y tiene su propia rama 
militar. Est� considerado corno indispensable en la deterrnina
ción del porvenir del país. 

• 
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un voto. Ambos tienen tendencias socialistas en sus efectivos y 
desean una transformación radical de la economía, dando el primor 
papel a la clase obrera. 

El UDF, el ANC y el PC son los principales movimientos que recla
man una nación no racial, mientras que los otros adhieren a laE 
ideas del movimiento de Conciencia Negra. 

EL MOVIMIENTO SINDICAL 

9 • 

Los sindicatos para Negros están autorizados solamente desde 197��
Antes

9 
las personas clasificadas dentro de los Negros no estaban 

consideradas como 11 empleados 11 y por lo tanto, no podían afiliarsc 
a un sindicato. 

Los sindicatos actuales tuvieron su origen en una ola de huelgas 
espontáneas en Durban en 1973. 130.000 trabajadores se pusieron 
en huelga para reclamar salarios mejores y el derecho de tener 
sindicatos auténticos. Estas huelgas fueron las más importantes 
desde las de los anos '50 y desembocaron en la organización de 
sindicatos. Los estudiantes y las organizaciones de servicios 
dieron a los trabajadores medias para organizarse. 

En 1979 dos grandes federaciones quedaron formadas, una reagru 
pando los sindicatos no raciales, la otra los sindicatos de orien
tación similar al movimiento de Conciencia Negra. Un tercer 
grupo, que llaman el "sindicato general", no se afilió a ninguna 
federación. Este Último puso enfasis en el compromiso por la 
comunidad y el compromiso político, mientras que los otros insis
tían en la organización de los trabajadores. 

3n 1985, después de 4 anos de discusiones, los sindicatos basados 
en el compromiso político y comunitario y los sindicatos por 12 
organización de los trabajadores, se reagruparon para formar la 
COSATU (Confederación de los Sindicatos Sudafricanos). Los sin
dicatos de Conciencia Negra por su varte, formaron el NACTU 
(Consejo Nacional de los Sindicatos) el ano siguiente. 

La COSATU entró rápidamente en la palestra política. Apareció 
bajo el estado de emergencia y participÓ en la mayoría de las 
campafias contra el gobierno. Hizo campana con el lema "Un país, 
una federación''. Está integrada por 12 grandes sindicatos de 
trabajadores de la industria, organizados a nivel de la base y a 
nível nacional. Cuenta actualmente con 870.000 afiliados. La 
Carta de las Libertades constituye sus reivindicaciones mínima. 
Reclama principalmente : 
- el control de los sindicatos por los trabajadores
- un salario decente para todos los trabajadores
- ninguno impuesto sin representación
- 40 horas de trabajo por semana
- que el l º de mayo, el 16 de junio y el 21 de marzo sean,decla-

rados días feriados
- que el ANC y el PC ya no estén proscritos
- que se liberen todos los presos políticos
- una persona, un voto.
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El Frente Democrático Unido (UDF) : Lanzado en 1983 en tanto que 
amplia al1anza para oponerse a la nueva constitución que daba 
derechos limitados a los 11 mestizos 11 y a los "indios" al mismo 
tiempo que excluía a los Africanos. Lanzó una gran campafia de 
boicot de las elecciones y desde entonces pasó a ser una organi
zación de lucha por la supresión del apartheid. En febrero de 
1988, el gobierno le impidió de "tener sus libros", pero debe 
pedir permiso al régimen para organizar cualquiera actividad. 
La mayoría de las personas detenidas entre 1984 y 1987 eran miem
bros del Frente. Este pretende tener una base de 4 millones. 

El Foro N�cional : Tarnbién lanzado en 1983 para oponerse a la 
nueva constitución. Reagrupa los movimientos de Black Conscious
ness (Conciencia Negra) que dominaron la política en los anos 
'60. Subraya la necesidad de un liderazgo negro en la lucha. 
Mientras estaba fuerte en los anos '70 bajo la bandera de la 
Conciencia Negra, le falta la capacidad de movilización del UDF. 

El Congreso PanAfricano : Escisión del ANC, desde 1959, conside
raba eI ANC como insuficientemente militante. Se comprometió en 
la resistencia armada, como el ANC, pero su base es menos fuertE: 
y su filosofía política refleja fielmente la de los grupos de 
Conciencia Negra. 

Inkatha : Es el grupo político de Butelezi, tiene una base fuer
temente étnica, y está considerado corno en favor del gobierno. 
Contrariamente a los demás grupos arriba mencionados, apoya la 
libre empresa. Está ámpliarnente seguido por los grupos rurales, 
menos por las ciudades. Está regularmente comprometido en actos 
de violencia de extrema derecha y declará la guerra a la oposi
ción de izquierda en las ciudades q e, hasta la fecha, lamenta 
700 muertos. 

El Partido Comunista : Proscrito desde 1950, está clandestino. 
Saca sus afiliados directamente del ANC, con el cual hizo una 
alianza. El Partido Comunista es popular gracias a sus relacio
nes con el ANC pero también recibe un apoyo importante por parte 
del movimiento sindical. Como actúa de manera clandestina, es 
difícil estimar el apoyo que tiene. 

La rama militar del ANC está compuesta por combatientes prove
nientes del mismo ANC y del Partido Comunista. Las posiciones 
adaptadas, por una parte por los dirigentes del ANC y del P.Cº 
y, por otra parte, por su rama militar, son a menudo contradic
torias. 

Las tendencias políticas en Africa del Sur pueden dividirse en 2 
principales : la tendencia no racial, con el apoyo de una gran 
mayoría, y el movimiento de Conciencia Negra que está bien se
guido también, pero en número menos importanteº La gran dife
rencia entre ellos consiste en que la tendencia no racial acepta 
que los Blancos jueguen un papel importante en la lucha por la 
liberación, mientras que el movimiento de Conciencia Negra excluye 
a los Blancos de la dirección de la lucha. Sin embargo, ambos 
consideran a los Blancos como Sudafricanos que tienen los mismos 
derechos que cualquier en Africa del Sur, es decir, una persona, 

•
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Esta federación está considerada como socialista en términos de 
política general. 

Su competidor, el NACTU, tiene reivindicaciones parecidas, pero 
las defiende de manera menos sostenida que la COSATU. Reagrupa 
a 470.000 miembros y está organizada de la misma manera que la 
COSATU, pero insiste en tener dirigentes negros. No apoya la 
Carta de las Libertades. 

10 • 

Las dos federaciones participan en grandes manifestaciones con
tra el gobierno. El resultado más patente fue el Stayaway (huelga 
quedándos� en casa) organizado para conmemorar la muerte de 69 
Negros el 21 de marzo de 1960. 

Los afiliados �ás activos y más militantes son el Sindicato Nacio
nal de los Min�ros (350.000 miembros), el sindicato de la metalur
gía y el sindicato de los comercios. Otros afiliados importantes 
s

.
on los sindica

�

1tos de los sectores alimentaria, textil y de con
fección, y de os trabajadores domésticos. 

En febrero de 988, la COSATU fue reprimida, al igual que 17 
otras organizadiones anti-apartheid. Sus actividades fueron 
reducidas a 11 adtividades sindicales normales 11 y debe presentar 
una demanda es

�lrita para organizar cualquiera actividad política.
En 1987i fue e principal opositor del gobierno después de la 
detencion de 1� mayoría de los dirigentes del UDF. La COSATU 
coopera regularmente con el UDF. 
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LA JOC EN AFRICA DEL SUR SU HISTORIA EN BREVE 

La JOC fue fundada en 1952 y se desarroll6 rápidamente para lle
gar a ser, en 1975, una de las más grandes organizaciones de 
juventud de la Iglesia Católica. Durante los primeros anos, 
organizó la juventud de todos los horizontes sociales, y llegó 
después a una mayor investigación en el movimiento. En 1975, 
hizo una elecci6n a nivel de las clases y optó por organizar 
Únicament� la juventud trabajadora, es decir los estudiantes, 
los desempleados y los jÓvenes trabajadores. 

En 1978, era una de las organizaciones en el país que preparaban 
las celebraciones del 1 ° de mayo y la Única organización de juven
tud que tenía una opción y un análisis de clase. En esta época, 
la mayoría de las organizaciones de juventud adherían a la filo
sofía de la Conciencia Negra. El gobierno lo acusó de ser un 
frente comunista infiltrado por agitadores que tratan de pertur
bar la tranquilidad del mundo del trabajo. 

El 5 de mayo de 1978, después de los mitines organizados por la 
JOC para conmemorar el 1 ° de mayo, el presidente nacional fue 
detenido, así como todos los permanentes y 30 militantes. �stos 
militantes pasaron entre uno y cinco meses en la carcel sin jui
cio. Ninguno fue acusado ante los tribunales, y gracias a una 
campana masiva de la JOC fueron liberados. Mientras la campana 
de solidaridad permitió que la JOC allá no uera declarada ilegal, 
el movimiento perdiÓ toda su base. Fue solamente tarde en el 
afio 1978 que la JOC puda reorganizarse. Hacia finales de 1979, 
el movimiento se había recuperado y _eunía a 500 militantes en 
55 grupos. 

Mantuvo esta cifra durante varias anos hasta 1984 cuando, a caus, 
de las condiciones allegadas a la guerra civil y la represión 
masiva sufrida por el pueblo, el movimiento reempezó a perder 
muchos miembros. 

Desde l<:)81+, el número de militantes disminuyó fuertemente. ·� 
causa de las restricciones, no pudo organizar rallyes ni publi
car periódicos, y sus actividades fueron oficialmente limitadas 
en numerosas áreas. Tres regiones fueron suprimidas por la 
coordinación nacional porque fue imposible trabajar en ellas; 
por ejemplo no se podía tener una reuni6n sin correr el riesgo 
de ser detenido. 

Actualmente el movimiento reune a 100 militantes en 17 grupos y 
la extensión del movimiento ha vuelto a ser un desafío importante. 
A pesar del estado de emer8encia, quiere abrirse a la masa de los 
jÓvenes trabajadores. Quiere de nuevo organizar mitines, publi
car un periódico y organizar una campana en torno a las horas de 
trabajo, el desempleo y la falta de oportunidades para los estu
diantes de encontrar trabajo cuando terminan sus estudios. 

• 

, 
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SU hCCION Y SU AN�LISIS 

Su acción está centrada en las condiciones de trabajo y de vida� 
Por ejemplo, este ano, su campana tiene como tema central : la 
semana de 40 horas. En Africa del Sur el horario legal es de 4G 
horas. Estas jornadas largas y las horas extra tienen como con-
secuencia la pérdida de rnuchas posibilidades de ernpleo. También 
emprende la acción en la vida (Ver Acción de Brits). 

Contribuye al rnovimiento obrero por intermedio de su análisis 
pero es particularmente activo en la creación de verdaderos sin
dicatos en los centros de trabajo. 

PRINCIPALES DESAFIOS QUE ENF;{EN A EL MOVIMI:::-�NTO 

12 • 

El principal desafío es encontrar un medio de sobrevivir en las 
condiciones actuales del país, y progresar a nivel de las afili[1-
ciones a pesar del miedo que ha invadido los jÓvenes trabajadorcJs. 

Quiere en absoluto recobrar su dimensión de masa y asegurar su 
presencia dentro de los jóvenes trabajadores. Esto requiere 
grandes sacrificios por parte de los militantes y de los diri
gentes del movimiento y ellos necesitan nuestro apoyo máximop 

ACCION DE SOLIDARIDAD SOLICITAD POR LA JOC SUDAFRICANA 

En 1986, la JOC sudafricana solicitó la solidaridad con el caso 
de las expulsiones de Brits. 'os piden lanzar de nuevo la cam
pana para PARAR LA �XPULSION DE L_ COMUNIDAD D� BRITS por parte 
del régimen. 

Actualmente, los dirigentes de la acción, dentro de los cuales 
un militante de la JOC, están en la carcel y uno de sus objeti
vos es pedir la liberación de estas personas. 

Sl segundo aspecto de la acción es apoyar la campana por la 
SEMANA DE 40 HOHAS. 

(Ver detalles en la primera parte del documento.) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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CLASIFICACION SEGUN EL (X)LOR 

El apartheid se basa en la clasificacitn de los pueblos en diferentes 
categorías raciales. Éstas determinan el lugar donde las personas pue
den vivir, el salario que ganan y, hasta hace poco, la persona con 
guien están autorizados a convivir. En los cuadros a continuación, el 
vocablo "negro" se refiere a todos los "no blancos" de Sudáfrica, de 
acuerdo con el uso de dicho vocablo por el movimiento de liberación. 

CATEGORIA RACIAL POBLACION 

AFRICANOS 

MESTIZOS 
(Coloured) 

INDIOS 

BLANCOS 

Africanos "puros", miembros de 
una de las 9 tribus "naciona
les": Sotho norte, Sotho Sur, 
Tswana, Zulu, Swazi, Xhosa (2), 
Tsonga y Venda. 

24.103.458 

"raza mixta". Es decir, no sÓlo 2.830.301 
los descendientes de uniones 
negro/blanco en los siglos pasa-
dos y en epocas más recientes, 
sino también todos aquellos con 
piel morena clara que no están 
clasificados como "índios". 
Algunos mestizos tienen aparien
cia de "blancos", otros de "ne-
gros". 

Se trata en general de personas 
cuyos antepasados fueron traídos 
desde el subcontinente indio por 
los Británicos para trabajar en 
la construcción de los ferroca
rriles, etc. 

890.292 

Personas cuyos antepasados eran 4.818.679 
originarios de Europa. La mayoría 
habla Afrikaans (derivado del 
holandés) o Inglés. Según las as
timaciones más recientes, la ma-
yoria de blancos sudafricanos 
tienen probablemente "sangre rnez-
clada", en una proporción media 
del 7 %.

% DEL TOTAL 

73,8 

8,7 

2, 7 

14,8 

• 

, 

•
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SYFRIR_LA_DESIGUALDAD_DESDE_QUE_UNO_NACE_HASTA_QUE_SE_MUER� 

La diferencia entre la calidad de vida de los Blancos y de los Negros
es enorme y se puede apreciar a todos los niveles, desde la salud de 
los ninos hasta los ingresos medios. La abolición de las leyes racistas
no permitir& suprimir esta desigualdad estructural: es necesario para 
ello un cambio económico m�s profundo. 

Analicemos los datos a continuación, tomando en cuent,- los porcentajes
representados por cada categoría racial en Africa del Sur. 

AFRICANOS 

80 

.1\FRICANOS 

420.000 

MORTALIDAD INFANTIL 

( = muerte en el primer ano de vida
por cada 1000 nacimientos en 1983 ) 

MESTIZOS INDIOS 

59,2 20,7 

SITUACION DE LA VIVIENDA

Q (falta de viviendas) 

MESTIZOS INDIOS 

43.000 18.000 

BLANCOS 

13,4 

BLANCOS 

2.000 

� 
EDUCACION _4'�1 

� (gastos por habitante y por Estado, en Rands, 1983) I� 

AFRICANOS 

234,45 

AFRICANOS 

407,7 

cólera
Lepra 
Sarampi6n 
Poliomielitis
T:racoma 
Tuberculosis 
'Tifoidea 
Hepati.tis vira1

MESTIZOS 

569,11 

INDIOS 

1.088,00 

Numero de alumnos por c da maestro 

MESTIZOS 

26,0 

INDIOS 

23,0 

SALUD 

(enfermedades segtln las razas -
AFRICANOS MESTIZOS 
6.557 8 
120 1 
11.734 1.345 
87 4 
56 7 1 
42.470 10.957
4.994 67 
644 399

1983) 
INDIOS
230 
o 

20 
o 

o 

402 
21 
59 

enfermeras por cada mil habitantes 
(datos mínimos proporcionados por la Organización Mund.

AFRICANOS 

1,5 

MESTIZOS 

1,8 
INDIOS 

1,4 

BLANCOS 

1.654,00 

BLANCOS 

18,9 

BLANCOS
9 
3 
1.275
o 

o 

660
43 
732

de la Salud) 

BLANCOS 

6 



AFRICANOS 

273 

TRABAJO 
(Ingresos mensuales medios de una familia) 

(1984, en Rands) 

MESTIZOS 

624 

INDIOS 

1. 072

Ocupaciones seleccionadas por grupo racial 
1984, en porcentajes 

BLANCOS 

l. 834

AFRICANOS MESTIZOS INDIOS BLANCOS 

Director/ejecutívo 1,6 1,8 2 94,6 
Empleado de oficina 17,3 10,4 7,7 64,6 
Mineros/canteros 190,6 1,3 0,1 8,0 
Servicios 68,l 10,9 2,1 18,9 
Campesinos 88,l 11,1 0,7 0,1 

PENSIONES 
(Porcentaje del presupuesto de pensiones en 1984-5) 

AFRICANOS 

23,5 

l 
1
1 1 

MESTIZOS 

17,9 

INDIOS 

3,8 

BLANCOS 

54,7 

15. 
" 

•
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�os SIETE PILARES DEL APARTHEID 

:1 apartheid se fundamenta en siete políticas claves. Estas siguen siendo 
1poyadas por la gran mayor{a de los Blancos, aungue de forma más rotunda 
)Or los Blancos Afrikaans (un 57% de los blancos) que por los blancos 
!e lengua inglesa.

itOUP AREA ACT (Ley de zonas residenciales segÚn el grupo racial) 

,a gente est� obligada a vivir en las regiones que se les asigna seg�n 
;u prnpia categoría racial. 

:DUCACION SEPARADA 

,os nifios van a las escuelas que se les asigna seg�n su propia categoría 
·acial.

:NFRAESTRUCTURAS SEPARADAS 

,os transportes públicos, los lugares de diversi6n, etc. están separados. 
:sta ley no se aplica en todos los lugares y su aplicación depende de las 
1utoridades locales. 

1ANTUSTANES AFRICANOS

:1 gobierno atribuye a todos los Africanos un bantustin tribal, considera
/o como su Única residencia verdadera (aunque nunca hayan vivido en él). 
;,1lo se trasladan a la "Sudáfrica blanca" para trabajar. 

'ARJETAS DE ELECTORES SEPARADAS 

,os Negros sÓlo votan para personas de su propia categoría racial, para 
11toridades con poderes extremadamente limitados. Los Africanos no gozan 
el derecho de voto en las eleccibnes nacionales. 

,EY DE MATRIMONIOS MIXTOS 

:sta ley prohibÍa el matrimonio entre personas de grupos raciales distin
.os. Quedó abolida en 1985. 

,�Y DE INMORALIDAD 

:sta prohibÍa todo acto sexual entre personas de grupos raciales distint s. 
·ue abolida en 1985.
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UN PAIS DIVIDIDO 

El "Land Act" (ley territorial) de 1913 adoptado por los Boers y los 
Ingleses poco despu�s de su alianza priv6 a los Negros del derecho de 
Joseer cualquier parcela de terreno y concediÓ el 87% de las tierras 
sudafricanas a los Blancos. Las otras tierras (parcelas atomizadas de 
tierra menos f�rtil y con menos recursos naturales) fueron dedicadas 
ê, 1 a construcción de "reservas II para los Negros. Son los 11 amados "home·
lands 11 o Bantustanes. El suefio de los partidarios del Apartheid es que 
los Negros permanezcan allÍ, saliendo de ellas unicamente para trabajar 
,2n las zonas "blancas 11 • Africa del Sur desea que los dirigentes de los 
bantustanes opt�n por una independencia simulada, que ningón país en el 
mundo reconoce. 

ZONA BLAN 

BANTUSTANES NO INDEPENDIENTES 

BAN'rIJSTANES "

___

1 

•
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LA VOZ DEL PUEBLO NEGRO 

Puesto que los Negros de Africa del Sur no tienen derecho a expresarse 
por medio del voto, los sondeos de opiniÓn constituyen la mejor indica
cación sobre sus puntos de vista. 

RETIRADA DE LAS INVERSIONES OCCIDENTALES 

- apoyan la libre inversiÓn
- apoyan la retirada condicional de las inversiones
- apoyan la re�irada total de las inversiones

. , 

lPOR QUIEN QUIERE SER DIRIGIDO EL PUEBLO NEGRO? 

26 % 
49 % 
24 % 



,, 

' 

son los Haitianos los responsables, sino los responsables de los 
países que reconocieron este nuevo gobierno. Estos países han 
declarado como democráticas las elecciones que han conducido el 
Reagruparniento de los Dem6cratas Nacionales Progresistas (RD�P) 
al poder. Se trata de una filial de la democracia cristiana. 
Es en consecuencia la democracia cristiana que gobierna en Hr1ití. 
Seg�n los rumores, que no serían sin fundamento, luego de la 
supresi6n de la ayuda a Haití, Leslie Manigat hubiera recibido 
más de 600 millones de d6lares, lo que le permitió pagar a las 
fuerzas armadas en el rnes de diciernbre. 

El problema de este gobierno es que no tiene ninguna base. In
cluso el ejército no es unánime, la iglesia no lo apoya y no par
ticip6 a su juramentaci6n en signo de protesta. La burguesía no 
lo quiere. No hay ningun sector de su ladb, excepto el ejército 
y los industriales ligados a sub-contratos. Su discurso de jura
rnentación estuvo cargado de prornesas de restablecimiento de la 
democracia, pero este sueno le es casi imposible de realizar. 
Las amenazas que ya pesan sobre los sectores progresistas de ln 
iglesia y los medios de comunicación auguran el espectro de la 
represión, ya presente después de las fracasadas elecciones del 
29 de noviembre de 1S87.

) 
'-- .

Como medidas de represalias, no solamente se detiene a los parti
darios de la democracia, sino, además, los tontons macoutes 
declaran que : 11 Después de nosotros, venimos nosotros". El nom-
brarniento por tres anos del General Namphy como jefe del ejército 
indica que este gobierno será dirigido por el ejército. fara con
cretizar este hecho, Regala renunci6 como general del ejército 
para hacerse nombrar ministro de 1 Defensa Nacional. 

En cuanto a la oposición, declara que va a continuar la lucha al 
tiempo que tratará de reestructurar su base. El gobierno de 
Manigat le tiende la mano y le propone de participar en un go
bierno de unidad nacional. Pero el Acuerdo Democrático, a�ru
pando 4 partidos, considera que este g0bierno tiene un caracter 
anti-constitucional. Los 4 partidos del Acuerdo son : 

- el FNC (Frente Nacional de Concertaci6n, dirigido por Gêrard
Gourde)

- el MIDH (Movimiento por la Instauraci6n de la Democracia en
Haití, dirigido por Marc Bazin)

- el PAIN (Partido Agrícola e Industrial Nacional, dirigido por
Louis Dejoie)

- el PDCH (Partido Dem6crata Cristiano Haitiano, dirigido por
Sylvia Claude).

Manigat cuenta mucho con la colaboración de este sector para jus
tificar la existencia de su gobierno. Más tarde mostrará su ver
dadera cara. Por cierto, ha hecho b�l�as promesas,,pero alguien 
que ha tomado el poder en estas condiciones no podria ser sincero. 
Su gobierno se basa, en efecto, sobre la mentira. Un enemigo de 
la libertad y la democracia no puede hablar de libertad y demo
cracia sin creer sinceramente en ellas. 



INFORME DE LA JOC HAITIANA SOBRE LA SITUACION 

A la J.O.C.I. 

Queridos companeros 

, 

Nos alegramos de encontrarles una vez mas y esperamos que todo 
vaya bien para ustedes. 

Gracias por haberse hecho eco de la situación en Haití a través 
de la JOCI. Al momento en que les escribimos, ninguna comunica
ción nos ha llegado sobre esta campana, al menos hasta finales 
de diciembre, cuando sólo habíamos recibido la reacción de la 
JOC de Bélgica. 

Nos es placentero hacerles un resumen de los nuevos acont�cimien
tos anteriores y posteriores al 17 de enero de 1988 y de la juro-· 
mentación del nuevo Presidente nombrado por los militares. 

• 

,,. 

Como previsto la.s elecciones se efectuaron el 17 de enero de lC)L_. 
Estas fueron manchadas de todas formas de irregularidades. La 
abstención ha sido de más del <)O ;) de la población en edad de 
votar. Antes de las elecciones, bajo recomendación de la oposi
ción, fue realizada una jornada de huelga. Fue apoyada por un 
90 � y paralizó el país en su conjunto. Como resultado de la 
consulta electoral� a.manada por tod3 clase de chanchullos come
tidos por el CEP y los militares, el ejército ha designado a 
Leslie François Manigat como Presidente de HaitÍ por un período 
de 5 anos. A pesar de la no participación de la población, los 
militares han dado a Manigat más de 500.000 votos. Ahora bien, 
se�Ún la opinión de observadores, solamente el 5 % de la pobla
cion ha participado en esta mascarada. 

El caracter anti-constitucional de esas elecciones es tan eviden
te que, al anuncio de los resultados de las elecciones de parla-· 
mentarios a las dos cámaras legislativas, nos hemos dado cuenta 
de que más del 60 ,V de los nuevos elegidos son hombres del anti
guo régimen. En consecuencia, este resultado está en contradi
cción con la prescripción constitucional que prohibe la partici
paci6n en la vida política del país a los Duvalieristas por un 
período de 10 anos. Además de las masacres, he ahí otra expli
cación de la indiferencia popular frente a este procesoº 

Conocimos también por la oposición, que R. Reagan hizo gestiones 
a partir de Jamáica y de República Dominicana (Santo Domingo) 
para que Manigat sea designado Presidente. Manigat fue profesor 
en Venezuela, y es muy conocido en Canada, en Francia y en los 
islas del Caribe donde vivió durante su exilioº 

Fue en la más grande indiferencia de la poblaci6n que se efectu6 
la toma de posesión del nuevo Presidente el 7 de febrero de 198�. 
Hay que sefialar que ningun jefe de Estado participá en esta cere
monia. Como siempre, la cuesti6n haitiana se decide desde el · 
exterior. Así; pucs, si las masacres continúan todavía hoy, no 
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Para Manigat, los asuntos políticos no deben interesar a la igle
sia. El rol de ésta es de predicar la moral y la concordia. 
Lanza por otra parte una advertencia a la iglesia y sobretodo a 
l�s sacerdo�es de_�a iglesi� de base comprometida con la teolo-
gia de la liberacion (Iglesia del pueblo).

A pesar de que nosotros no veamos como el país podría resolver 
sus problemas con estas promesas, todavía êsperamos con pacien-
cia este inicio que parece tan precioso a Manigat. Ya no quedan 
dudas de que el ejército continuará gobernando, con los rnacoutes 
que han retomado las riendas del poder. El mismo Manigat ha 
declarado que gobernaría con el ejército a pesar de las protestas 
populares. Este ejército ha masacrado al pueblo después de la 
partida de Duvalier, con la colaboraci6n de crirninales bien co�o
cictos como el nuevo alcalde de Puerto Príncipe, Franck Romain, y 
el comandante de los cuarteles Dessalines, Jean-Claude Paul, 
quien dispone de un ejército paramilitar de más de 5.000 hombres 
así como de una red de tráfico de drogas, etcº Para llegar al 
poder, Manigat tuvo que aliarse al ejército y a los tontons ma
coutes que habÍan impedido las elecciones del 29 de noviembre de 
1987. La prueba de este es que durante el día de las elecciones 
del 17 de enero de 1988 no fue tirado ni un s6lo tiro. Aquellos 
mismos que habían impedido las elecciones, el ejército, los rna
coutes, los candidatos y las potencias imperialistas, son los 
enemigos del pueblo haitiano y los responsables de las masacres. 

Manigat y los dos presidentes de las cámaras han escogido supri
mer ministro : Martial Celestin, miembro del RDNP (Reagrupamiento 
de los Dem6cratas Nacionales Progresistas). Si acaso hay que 
recordarlo, las cámaras están compuestas a más de 60 � de anti
guos Duvalieristas. 

En cuanto a las reacciones de las organizaciones obreras y sin
dicales al discurso de Manigat, todas las centrales sindicales 
declaran que es necesario esperar los actos antes de hacerse una 
idea, puesto que el nuevo Presidente dice que el derecho sindical 
va a ser respetado j que los obreros van a ser tratados con 
dignidad. Este �obierno parece muy pr6ximo de la CLAT y de su
filial nacional � CNrH-CLAT). s610 el futuro nos dirá si no�,o
tros tenemos razon. 

Para ciertas organizaciones, es imposible ilusionarse con un 
gobierno basado en la mentira. El sacerdote Jean Bertrand Aris
tide lo califica de ''poder de satanas porque Dias es el amigo de 
la verdad 11

• Otros lo califican de "poder inmoral"� 

En cuanto a nosotros, la JOC, pensamos que la situaci6n es com
pleja, incluso si deberíamos confiar en las promesas del poder. 
De hecho, este poder prácticamente no tiene ninguna base s6lida 
y los macoutes retoman sus puestos. Desde ya, las persecusiones 
contra los movimientos populares y las organizaciones campesinas 
comienzan. En las bases, el temor se ha instalado como conse
cuencia de las diferentes detenciones, de donde la necesidad 
para nosotros de tener una presencia a este nivel. 

3.
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Lo que solicitamos es de hacer comprender todas las circunstancias 
en las cuales este gobierno ha tomado el poder con la ayuda de 1� 
democracia cristiana. Ver igualmente la parte de responsabilidad 
del gobierno en ciertos casos de injusticia, como es el proyecto 
haitiano para la zafra en República Dominicana para el corte de 
la cana de azúcar. La 11 venta n de Haitianos a las grandes compa
nías azucareras de la República vecina es una vergüenza para la 
humanidad. Nosotros sabemos que el Presidente dominicano, Dr. 
Balaguer, ha invertido mucho dinero para hacer triunfar a Mani
gat quien, como él, es ne la democracia cristiana. Pensamos que 
el contrito con las comyafi{as azucareras será renovado a pesar 
del rechazo del pueblo. 

El pueblo haitiano necesita solidaridad. Hay que continuar ha
ciendo presión sobre los gobiernos para que no apoyen demasiado 
rápidamente un gobierno que no ha pasado sus pruebas y que no 
respeta el derecho a la democracia, el derecho a la palabra, el 
derecho a la existencia de estas organizaciones. 

No obstante, debernos continuar ayudando el pueblo a construir 
esta democracia a partir de las organizaciones de base. A sem -
janza del Congreso americano, es necesario hacer presión sobre 
el gobierno y exigir elecciones anticipadas que perrnitirían el 
lanzamiento real del país hacia la democracia. 

Gracias a todos. 

La JOC - HAPrI. 



CHILE "EN BUSCA DE LOS HORIZONTES PERDIDOS" 

Este ano se presenta como un ano fundamental en la historia 
del pueblo chileno. 
El gobi�rno golpista del general Pinochet se prepara nueva
mente para dar un paso en la perpetuación àel poder y sobre 
todo en su estrategia de mantener y desarrollar un modelo 
de sociedad a favor de las capas de la burguesía nacional 
que controlan el poder económico y político como también 
favorecer el capital trasnacional. 

Haciendo un poco de historia : 
Recordam s con nostalgia los comienzos de los anos 70 : 
- En 197 : el proceso electoral da como ganador a Salvador

Allend , candidato de la Unidad Popular (coalicidn de iz
quierd ) llamada "via chilena al socialismo".
Inmediatamente la Unidad Popular se hace sentir :

Nacionalización de la industria del cobre y 200 compa-
' ' 

nias mas 
. Estatización de la banca privada y el comercio exterior 
. Nuevo impulso a la reforma agraria y formas colectivas 

de producción, entre otras cosas. 
Frente a estas medidas, la burguesia nacional puso en 
marcha un plan de desestabilización que conto con el a
poyo de la CIA y la banca norteamericana. 
Este plan concluye en 1973 con el golpe militar. 

- 1973 : el golpe militar es encabezado por Pinochet, con la
participación de empresas trasnacionales y los servicios
de inteligencia de los EE.UU. Allende muere en el palacio
presidencial de la Moneda y con �l muchos chilenos más.

El pago del "favor" a la Banca y las empresas trasnacio
nales no se hace esperar : se les devuelve las empresas
"chilenas" que habian escapado transitoriamente a su con
trol.

El gobierno chileno conoció momentos de "auge" a nível
económico con la aplicación de un plan económico neoli
beral, promovido por la escuela de los Chicago Boys.
Sin embargo este plan fracasó y la economía chilena pudo
mantenerse con la fuerte ayuda prestada por los gobiernos
de la Thatcher y Reagan.

- En 1983 la deuda externa de Chile alcanzÓ los 18.000
millones de dólares (la deuda per capita más alta del
mundo) .

- En 1982 el P.I.B. descendiÓ 14% más que durante la crisis
de los anos 30.
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En 1984 la capacidad ociosa de la construcción alcanzó 
el 70%. 

- Hasta 1986 habÍan cerrado sus puertas más de 4000 f�bricas
y casitÕda la totalidad de la harina que se consume en el
país proviene ahora de trigo imporcado.
En ese mismo ano (1986) el indice oficial de desempleo era
del 30% pero extraoficialmente se sabe que llega al 50%.

Desde 1973 el pueblo chileno vive en una gran presion.
No hay familia chilena que no tenga un rnuerto, un hijo de
saparecido, un torturado, un detenido político, un confinado,
un exiliado, un desempleado.

Este breve recorrido nos permite ver como el régimen ha que
rido acabar con aquellos horizontes abiertos en inícios de 
los anos 70, donde la esperanza, los suefios, los anhelos más 
profundos se dieron cita para impulsar un Chile para todos 
los chilenos, sobre todo para aquellos que habían estado ex
cluídos, marginados, empobrecidos. Sin embargo es imposible 
apagar una ilusión construida con tanto esfuerzo, con tanto 
sacrifício. Los hombres y mujeres que forjaron aquella es
peranza contin�an hoy en dÍa luchando, or
ganizándose a pesar de la fuerte bota dictatorial que repr:L
me toda manifestación, toda organización. 

Inmediatamente despu�s del golpe, el pueblo cornenzo a reor
ganizarse lentamente, buscando recuperarse de los duros 
golpes recibidos. 
Este proceso organizativo tuvo su primera manifestación 
pública en las jornadas de protesta que se desarrollaron en 
los 83 y 84 donde las masas populares salieron a la calle 
a pr�estar contra la reprcsi6n, contra el hambre, contra 
el desempleo. 

Ese proceso continuá, culminando con la creación de la 
Asamblea de la Civilidad en 1986 (coordinadora de profesio
nales, obreros, campesinos, pobladores, partidos de oposici6n) 
que elaboro un documento llamado la " demanda de Chile" 
que recoge en síntesis el deseo de los chilenos por la de
mocracia, por una vida di0na, en contra del autoritarismo, 
represión, exclusión. Esta Asamblea convocó para el 2 y 3 
de julio del 86 el primer paro nacional después de 1973. 

En 1987 las jornadas de protesta continuaron : huelga de 
hambre de presos políticos, demandando la abolición de la 
pena de muerte, reconocimiento de las garantías procesales 
entre otros cosas (en Chile hay más de 2100 presos políti-
cos y 14 de ellos en el 87 estuvieron condenados a pena de 
muerte) . 

En octubre fue 
el comando 
mento salarial 
50 dólares por 

convocada una huelga general de 24 horas por 
nacional de trabajadores reivindicando au
del 22% entre otros demandas (salario mínimo 
mes). 

•
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Uno de los conflictos sociales más importantes fue la pro
testa estudiantil que se desarrolló entre studiantes y do
centes de la Universidad de Chile en contra de la imposi
ción de un rector por parte de Pinochet, rn rector que viene 
de la Facultad de Economfa dominada por los Chicago Boys y 
a través àel cual Pinochet quiere implementar un plan de 
racionalizacicin, que busca exonerar a un gran ntlmero de do
centes, entregar varias facultades a la empresa privada, y

en fin exterminar la Tradición docente de la principal uni
versidad del país. Las protestas, despu,s de agosto, culmi
naron ·con la sustitución del rector (Federici) en lo que se 
califica como la peor derrota política del régimen. 

La pregunta para todos es por qué con toda esa fuerza, esa 
vitalidad del pueblo, Pinochet y la dictadura llevan ya más 
de 14 anos en el poder ? 
Sin pretender hacer un análisis profundo, podemos situar dos 
elementos fundamentales : 

1) El fuerte control, represión y habilidad del régimen.
Para tomar uno de los �ltimos ejemplos, en la huelga ge
neral de octubre pasado, fueron detenidas más de 500 per
sonas, a tres dirigentes sindicales se les somcti6 una
demanda jurídica, y hubo tres muertos.
El estado de emergencia ha sido una medida permanente en
los Últimos anos; así también la constitucionalidad
"votada" en 1980, en el ultimo plebiscito, le da a Pino
chet toda posibilidad de rnaniobrar como él quiera.
Otro aspecto a senalar del régimen es su capacidad de
maniobra para recuperar los espacios perdidos en la re
ciente movilización estudiantil, después de haber tenido
que retirar al rector Federici, fue nombrado como nuevo
rector Vial Zarrain, una personalidad que tiene a la
vez la condición de ser n prestigioso académico, recono
cido por todos y al mismo tiempo ser un administrador
del gobierno, con lo cual el gobierno posiblemente ase
gurara la continuación de s plan de racionalización.

2) Un segundo elemento a senalar en la perpetuaci6n del
régimen ha sido la incapacidad de las fuerzas opositoras
de generar u movimiento, u a estrategia común, que se
con ierta en alternativa al mismo.
Esta debilidad se nota en todos sectores, en los distintos
espacios de organizacid , y sobre todo a nivel de las dos
fuerzas partidistas m�s fuertes del país, la Democracia
Cristiana y el Partido Comunista. Esta debilidad hizo
fracasar el ano pasado la lucha por las elecciones libres,
que hace que hoy se entre a discutir el plebiscito y ya
no se habla de la lucha por elecciones libres. Esta debi
lidad ha sido muy bien aprovechada por el régimen.
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Situación actual 

Este a�o es el a�o del plebiscito; para entender mejor en que 
consiste el mismo es necesario ver un peco en la historia y 
recordar brevemente el primer plebiscito convocado por este 
régimen en 1980. En este momento el "pueblo" debió "pronun
ciarse" sobre 3 cuestiones al mismo tiempo : 

l) un proyecto "constitucional" que regirÍa en una fecha dife
rida lejana en el tiempo entrando en vigor las disposiciones
transitarias el 11 de Marzo del 81, las permanentes sÓlo a
partir de 1990.

2) un régimen de transici�n entre 9 y 16 anos.

3) el nombramiento de Pinochet como presidente durante 8 a1os,
pudiendo ser reelegido por un nuevo período.
La "ConstituciÓn" estableció que las F'uerzas Armadas y de
policía "garantizarán el orden institucional de la Republica"
y que por 6ltimo ser�n ellas las que al t�rmino del período
de transici6n proponar,n a tral�s de la Junta Militar al
nuevo presidente de la República, pudiendo ser designado
otra vez el mismo Pinochet. Esta �ltima propuesta deber� ser
sometida a plebiscito y en el caso de ser rechazada, el dic
tador prolongará su "mandato" :_Jor un ano más, al cabo del
cual convocará a elecciones en 1990.

Sin ahondar en detalles del plebiscito de 1980 que fue totalmente 
fraudulento desde todo punto e v·sta, el régimen s·gue su ca
minar en la "normalidad" danada p r el mismo en 1980

.,

El plebiscito que está previsto a r  dedor de septie bre de este 
ano sería un paso más en la consolidaci6n del régimen y su mo
delo social, la sucesi6n presiden ial al parecer estaría ase
gurada. El propio Pinochet lo �a expresado 61timamente ''yo me 
voy a retirar el dÍa que mi p-�s esté tranquilo". 

La oposici6n ha entrado en estaconyuntur�lebicitoria con·las 
debilidades situadas anteriorme1�e y con un espacjo muy limi
tado. Su postura parece ser por el NO, lo cual abriría la po
sibilidad para que Pinochet convoque elecciones en 1990. 
Del plebiscito se dice popularmente : "El SI significa que se 
queda y el NO significa que no se va". 

Dentro de esta situación descrita en grandes rasgos, es donde 
la JOC de Chile se ha desarrollado aportando su experiencia, 
junto al pueblo y sufriendo las propias limitaciones como pue
blo. Recordamos por ejemplo el encarcelamiento en a�os pasados 
del companero ,Jorge Soto. 

Hoy queremos solidarizarnos con Chile, y pedimos a todos ustedes 
de dar a conocer la realidad chilena, denunciar esta situaci6n 
de opresi6n, manipulaci6n a que está sometida el pueblo chileno, 
la Juventud trabajadora chilena, denJnciar el fraudulento pro-

,. 
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Solidaridad internacional 

Con el auspicio de la Asociación Latinoamericana para los Dere
chos Humanos (ALDHU) .Y la Comisión Investigadora de los CrÍmenes 
de la Junta Militar en Chile, se llevó a cabo, en la ciudad de 
Quito, del 15 al 17 de septiembre, el "Simposium Internacional 
sobre los Derechos Humanos y la Democracia en Chile". 

En el plano de las resoluciones, este Simposium acordÓ impulsar 
el "Programa de Solidaridad Internacional con el pueblo chileno" 
que transcribimos a continuación. 

ACUERDO 

Promover un amplio movimiento de solidaridad política interna
cional hacia el pueblo chileno conducente a lograr en el más 
breve lapso, el retorno al r�gimen democratico y a� pleno res
peto de los derechos humanos. 

I. Fortalecer la Oposición Democrática en Chile

a,- Realizar una denuncia a nivel nacional e internacional de
las principales violaciones a los derechos humanos. 

b.- Promover visitas a Chile de delegaciones representativas 
de parlamentarios, juristas, dirigentes sindicales, profesiona
les, etc. 

c.- Crear una Comisión Internacional de Juristas que analice 
las acusaciones que el gobierno militar chileno ha formulado en 
contra de Clodomiro Almeyda Medina y demás presos políticos. 

d.- Realizar un Seminario en Chile sobre los artículos octavo 
y noveno de la Constitución de 1980 dictada por Pinochet y el 
carácter globalmente antidemocrático de ella. 

e.- Promover una amplia campana internacional conducente a 
la conmutación de la pena de muerte por la de extranamiento que 
pone en peligro la vida de 15 prisioneros políticos. 

f.- Desarrollar acciones internacionales que promuevan la 
unidad de la oposición democrática en Chile. 

g.- Promover la incorporación de los parlamentarios chilenos 
al parlamento andino, al parlamento latinoamericano y la uniÓn 
interparlamentaria mundial. 

h.- Promover un encuentro en Chile de los máximos dirigentes 
políticos de todos los partidos de oposición bajo la convoca
toria de analizar la realidad nacional. 
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ceso plebiscitario que se avecina corno una maniobra más del ré 
gimen para perpetuarse en el poder. Exigir como todos los chile
nos el returno a la democracia, el derecho al trabajo, a un sa
lario digno, el respeto a los derechos humanos. En fin, contri
buir con nuestra denuncia, con nuestra acción, nuestra solida
ridad en el proceso del pueblo chileno por conquistar sus 
horizontes perdidos. 

Anexamos 

- una resena sobre la solidaridad internacional con Chile tomada
de la revista ALAI, que nos muestra que afortunadam�nte no

- somos sólo nosotros los que queremos desarrollar la solidari
dad.

- tambi�n anexamos una breve remarca sobre la Semana Internacional
tomada de un folleto de la JOC de Chile, donde expresan como
ellos ven la Semana Internacional.

•
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E POR FALAR EM MtTODO DE ENSINO ... 

Adema� And�ade Be�tucci 

Eram 3 novos voluntários, recentemente saídos da Universidade. Ti 

nham sido convidados pela coordenação da Escola Profissional do 

bairro operário para solucionar um problema: a falta de monitores 

para as aulas de português. 

Das duas turmas de alunos, a mais antiga já havia conhecido al

guns monitores. Mas ambas estavam atualmente �em nenhum. 

O que se sabia dos antigos monitores é que haviam conquistado a 

confiança dos alunos. Eram simpáticos, j aviais e.: muito dispostos 

a pagar o cafezinho de todos, nos intervalos. 

Por isso mesmo os alunos não se atreviam a tecer qualquer críti
ca nas poucas ocasiões de avaliação dos cursos. 

t certo que um dos monitores, preocupadÍssimo com as questões de 
·, 

gramát��a, passava a aula toda a repetir longas exposições sobre

conjugação de verbos, e essas coisas muito difíceis de entender ,

que o jeito é decorar logo de uma vez e deixa prá lá.

O outro, já mais flexível, descambava noutro extremo. Parecia go! 

tar demais de artes, cinema e teatro. Era só dar uma brecha na 

aula e lá vinha ele com as conversas e convites para 

culturais. 

.programas 

Tanto um como outro, em ocasiões diferentes e por motivos ignora
dos - isso é lá com a coordenação da escola - deixaram o curso. 

Os 3 novos monitores preocupavam-se com essas informações e, pa
ra não repetir falhas passadas, ·começaram a elaborar em equipe um 

programa Único para as duas turmas. 

11 -� preciso superar as deficiências anteriores. Nem se prender a 
espquemas de aula de "decoração" de fórmulas, sem entendê-las, 

nem deixar o programa tão solto a ponto dos alunos não o reco
nhecerem 11 



Partiam, do princípio de que um bom programa de aula deve levar os 

alunos a se apropriare� de conc�it��-dé-análise. 

Por isso um curso de português que pretendesse ensinar a ler e es

crever corretamente� poderia ser feito a partir de textos cujo con 

teúdo fosse a própria história da sociedade. 

Dessa forma se transferiria para os alunos um instrumental de aná-

lise social, que pudesse ser útil p�fa as situações vividas 

pelos alunos-trabalhadores. 

hoje 

-

Animados por essa perspectiva� se lançaram. na preparaçao de um pro 

grama de história das sociedades, apostilas, audio-visuais, técni

cas de dinâmica de grt:po e comparações com situações·do presente. 

A cada reunião de preparação do programa, se acrecentava novas 

idéias e um farto mat8rial de consulta bibliográfica,reunido pelo 
pequeno grupo,ia dando forma a textos básicos de orientação. 

Até que chegou a noite da primeira aula! Expectativa •.. 

11 - Nós vamos dar para vocês um curso de História das sociedades. 

Mas será uma História contada do ponto de vista dos trabalhado 

res, desde o início da humanidade 11• 

Exposição, apresentação dos slides, leitura da apostila, questioná 

rios de assimilação e debates sobre o tema: 

SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS DAS SO.CIEDADES PRIMITIVAS COM AS SOCIEDA

DES DE HOJE. 

Um dos alunos que, por sinal havia participado da greve na ocasião 

da Campanha Salarial dos Metalúrgicos por melhores aumentos, puxou 

os debates. 

Ele sabia, por causa do boletim da Campanha Salarial, que os lu

cros das empresas eram tremendamente maiores que os aumentos sala

ri�is dos Últimos anos. 

E comparação veio imediatamente: 11 - A sociedade de hoje é mui 

to desigual por caus� da ganância dos patrões. Os trabalhadores 

sãC> explorados, pois o fruto do seu trabalho não é mais repartido 

igualmente como na sociedade primitiva ii . 

- 2 -
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O debate animou os monitores que puderam explorar bem o tema na 
aua relação com a situação presente. Ficaram animadíssimos que não 
perceberam, nem na aula seguinte, que a discussão acalorada tinha-
-se restringindo ao aluno-grevista e eles.

Na terceira aula o número de alunos não chevaga a 10% da classe. E 
nos olhos dessa minoria de alunos, a interrogação: 11- Quando é que 

vai começar o curso de português?" 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Há algumas concepções a respeito de Método de Ensino, que refletem 

em grande parte diferentes concepções a respeito do significado 

das Escolas ou de Cursos, enquanto instrumentos de Educação Popu
lar. 

No tocante a cursos especificamente profissionalizantes, com vis 

tas a Educação de Trabalhadores, as concepções vão: 
.. 

- desde propostas tipicamente assistenciais-paternalistas, com o u-
·nico objetivo de preparar bem e técnicamente a mão-de-obra;

- até propostas de negação da necessidade.de preparação prof is si�

nal (isso é desejo de ascensao individualista - ???), priorizando
a conscientização e a formação política dos alunos através do cur
so.

Entre esses extremos, um número cada vez maior de experiências edu
cativas está optando por uma relação mais equilibrada entre as ne

cessidades sentidas dos grupos com os quais pretende trabalhar e as 

possibilidades de relacioná-las com as necessidades mais gerais da 
classe social a que pertence. 

Essa opção leva necessariamente a uma revisão dos métodos de 

no utilizados até bem recentemente. 

A Educação participativa versus a Educação Dirigida. 
Se, de um lado; 

ens1 

- O instrumento Cursos nao é, em si mesmo, o fator de fortalecimen
to das organizações dos trabalhadores,
de outro lado ;

- A concepção de uma prática educativa partici:Jativa amplia e trans-·
borda os limites da eficácia puramente técnica da formação profis
sional.

- 3 -
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São questões desse tipo que o texto sobre "Curso Livre", se propoe 

a levantar. 

ten Trata-se da sistematização-avaliativa de uma experiência que 

tou levar em conta as necessidades objetivas dos alunos, a super� 

explo -
da soli 

çao dos métodos tradicionais de relação professor-aluno e 

rar a capacidade própria do curso em estimular o exercício 
dariedade entre os próprios alunos. 

- 4 -
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CURSO LIVRE 
ESCOLA DO URUGUAY 

ANO LETIVO - 1978 

PER!ODO - 22 de março a 10 de julho 

1. INTRODUÇÃO Ro� e.f..l Et.l,u 

A experiência aqui relatada está incluída entre as disciplinas té� 

nicas de um Curso Profissionalizante para operários, no caso Enca 
nadores Industriais. 

A oficina funciona há três anos tendo como objetivo a capacitação 
profissional de trabalhadores. ·Entre as disciplinas técnicas .in
cluiu-se a cadeira de legislação trabalhista. Este ano buscou�se 
como alternativa um curso livre em substituição ao debate mais es 
pecífico da CLT. 

As razões desta nova proposta baseiam-se na experiência anteri°-r e sues 

inpasses oororrentes da avaliação da participação <b professor e dos alu
nos e os rendimentos obtidos. 

Viu-ie·que do ponto de vista da composição dos grupos da escola 
havia.muita heterogeneidade pois se admitiam operários qualifica
dos, não qualificados e, até desempregados, em consequência torn� 

va-se bem mais difícil a transmissão, reflexão e participação de 
todos. 

Esta diversidade que vai do desnível cultural à prática aliado às 
discussões sobre direitos levantados sob os aspectos técnicos-ju
rídicos impediam que o conjunto chegasse a conclusões críticas so 
bre a natureza das leis e as alternativas possíveis de ação enca
minhadas pelo debate no plano individual e coletivo. 

O entrosamento dos próprios alunos enquanto aprendizado da refle
xão e relação grupal ficava entravado pela seleção de temas críti 
cos (FGTS, SINDICATO, SALÁRIO ... ) já que o que se pretendia prop� 
gandear em p�opostas anteriores era a necessidade de união dos 
trabalhadores e não o exercício de solidariedade entre os compo
nentes da escola. 



Diante de um contexto mais amplo em que a organização da classe 

ou de uma categoria profissional são incipientes e que,a urgência 

ou a vontade de que se fortaleça surge do interior de uma Escola� 

poucas possibilidades de aproveitamento pedagógico restava para o 

conjunto da turma. Verificou-se então que os mais 11conscientes ne� 

pressavam-se conforme a :iconsciência" do professor; sem dúvida 

que isso enfraquecia a revelação das formas efetivas de consciên

cia. 

Tendo em vista tais equívocos foi pensado um curso com maior fle

xibilidade que favorecesse a ligação do saber do educador com o 

saber dos educandos. Esta ligação implicaria em acentuar ques

tões que dissessem respeito aos interesses imediatos dos alunos, 

conforme observado em cursos anteriores, ligados às suas condi

ções de trabalho e as soluções próprias de sobrevivência 8 defesa. 

A perspectiva era de levantar as condições possíveis da prática 

atrav�s de um conteúdo referido aos direitos onde apenas tangenci 

almente se abordasse a legislação trabalhista. 

Ao mesmo tempo qu� se ampliasse o debate em grupo, procurar-se-ia 

relativizar as alternativas de ação, reforçando-se mais os vincu 

los de solidariedade entre os alunos. 

2. OBJETIVOS

O Curso transformou-se num forum de debate dos problemas específi 

cos do trabalho e socialização de experiências individuais dando 

como ponto de partida o estímulo d procedimentos democráticos que 

relacionasse alunos mais "avançados n aos mais natrasados 1• •  . Por 

procedimentos democráticos entendemos aqueles que expressam as 

posições do todo de um agrupamento social, expressão da .. maí'Oria, 

que diz respeito à compreensão de seu estágio de consciência e 

prática. 

Observamos aqui que a relação entre liderança e grupo trata-se de 

um exercício de aprendizagem sem extrapolar a relação para os lo

cais de trabalho já que não se pretendia montar um receituário de 

organização para os trabalhadores. 

- 2 -



Objetivava-ie que a �nfase na reflexão e na solidariedade permiti 

ria o entrosamento do grupo ou parcela dele, fora das aulas(a gr� 
palização) desde que esta continuidade fosse pensada e realizada 

durante o próprio Curso. Outro aspecto acentuado foi a importân
cia da profissionalização e qualificação já que a Escola permitia 
o·reforço desta alternativa, abrindo espaço para que o grupo ama
durecesse a questão do trabalho operário.

O educador teria a dupla tarefa de interelacionar o saber e ade -

quar esses objetivos aos interesses do grupo. 

3. METODOLOGIA

� mais do que Óbvio o reconhecimento que as atividades educativas

reproduzem os esquemas de dominação social. O princípio de que E

ducar é deter o Conhecimento e que tal procedimento reforça a di�

tância entre trabalhadores manuais e intelectuais� é muito presen
te em tese, entre os interventores da Educação de Base.

No entanto não é assim tão simples passar dos princípios para a 

prática, e essa questão parece-nos interessante na medida que 

há sempre uma sensação de incapacidade do educador, quando no pr9_ 
cesso de intervenção não se obtém um nível de participação esper� 

do da população ou grupos atingidos por tal processo. 

O que de fato acontece? A hipótese que arriscamos é que mesmo com 

uma preocupação de atingir o coletivo e através disso desencadear 
um processo de participação, há por parte do educador a detenção 

de uma proposta que não é mediatizada pela proposta do grupo. 

Por que isso aoontece? Quando se trata do senso-comum é dif Ícil pre 
tender que um grupo, qualquer que seja, aceite a participação 

de um profissional, sem que a priori não se lhe reconheça uma es
pecialização, e portanto algum nível de autoridade. Assim como 1-

de9logicamente os dominados respeitam a autoridade do lÍder, do 

chefe, dos mais graduados, �os. governantes, etc. . . é muito !
1natu

ra1 n que esperem do professor �ma "orientação" compensad�ra para 
resolução de seus problemas: desde os ensinamentos técnicos aos 
ensinamentos sobre a vida. 
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Ora enfrentar esse contexto passando por cima da expectativa do 

grupo não é tarefa fácil: professor é professor, como chefe é che 

fe. 

Portanto o desafio a enfrentar é desmistificar a autoridade do 

nmestre 11 para que o grupo possa atingir uma participação efetiva 

nos debates. E efetuar o desbloqueamento de 11 papéis" determinados 

implicaria em criar condições para a análise das formas de imposi:_ 

ção social que levam ao consentimento e a aceitação acrítico- da 

realidade e dos grupos sociais determinantes. 

A derrubada dos 11papéis 11 seria o momento-chave para uma nova dinâ 

mica de grupo em que a Relação das lideranças com o conjunto da 

turma poderia ser caracterizado e questionado. Nesse momento tan 

to o professor quanto os alunos mais conscientes deveriam assumir 

uma nova postura: de facilitadores da discussão, passando de pro

cedimentos impositivos a procedimentos democráticos. 

O processo de desmascaramento autoritário só é factível através 

da empatia e do despojamento do educador facilitando a comunica -

ção com o grupo, viabilizando as relações interpessoais e captan

do as necessidades de cada momento e de um momento para o outro 

Alguns outros componentes da quebra da relação vertical estão no 

conteúdo do curso, e na direção conjunta das atividades programa

das. 

Como o método estava na cabeça do professor era necessário ganhar 

tempo para que fosse aprendido pelos alunos e o professor fosse 

reconhecido em suas funções: de coordenador e sintetizador dos de 

bates. Cabia-lhe inicialmente entrar nos papéis esperados e grad� 

tivamente descaracterizá-los tendo por base a dialética da rela

ção entre trabalho manual e intelectual através da encenação de 

papéis. E assim foi feito: de professor, debatedor, palestrante� 

tê o improvisador que se declara inseguro e apela à turma para 

que assuma seus conhecimentos sobre suas próprias condições de vi 
da e de trabalho. Nesse momento todos foram chamados a declarar 

como gostariam de colaborar, os assuntos mais importantes e a me

lhor dinâmica de entrosamento e percepção do conteúdo das discus-

soes. 
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Em verdade assumir o procedimento· ''esperado" de professor estim� 
lou a participação dos mais críticos· e escolarizados que reprodu
ziam para o grupo o seu saber sem contudo ter a percepçã·o de que 
quase nada do conteúdo estava sendo filtrado para o conjunto. 

Quando o educador percebe e vê que é o momento de solucioná-lo a 
situação se transforma e também as lideranças ficam perplexas. O 
grosso da turma que até então permanecia passiva · recebendo in
formações explicitam suas necessidades de forma conf.usa e caóti-

- - . - . -

ca, gerando uma situação de falta de comando. O professor proposi 
talmente se abstém de dar respostas forçando as lideranças assumi 

rem a direção e formularem o encaminhamento da aula posterior. 

Imediatamente propõe que de todas as questões levantadas se esco
lhesse uma delas (mais objetiva e que interessasse a todos) para 

que juntos discutissem ficando o professor com a síntese. 

Um novo passo foi dado na direção dos objetivos, pois o conteú
do das aulas que até então prendia-se a pontos retirados de uma 
sondagem prévia passa a ser invertido. 

A relação da liderança com o grupo sofre uma mudança qualitativa. 
Agora tratava-se de corresponder às necessidades do conjunto deb� 
tendo algumas questões sugeridas, mesmo que, para corresponder a 
expectativa individual mas através da participação de todos. 

4. CONTE(ÍDO

19 DIA 

TEMA - SONDAGEM PRfVIA 

QUESTÃO - O que gostariam de discutir sobre os problemas 

do dia a dia do trabalhador: suas condições de vida e de 
trabalho? 

PROCEDIMENTOS: a) trabalho de grupo ( 5 grupos espontâneos de 8 a 
lunos) 

b) professor sistematiza no quadro as sugestões do
grupo, amarrando aquelas comuns.

RESULTADO: (SALÁRIOS) - trabalhadores com vários anos na rresma fmção 

sem a CLASSIFICAÇÃO. 
- trabalho excessivo, salário baixo,hoia-e�

tra. 
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(CONDICÕES DE TRABALHO): - falta de segurança e equip� 

mentos de proteção. 

- falta de capacitação dos en

carregados

- falta de atendimento ao tra

balhador.

REPRODUÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 

- perda de energia do trabalho:

- falta de assitência médica

- alimentação precária

- transporte deficiente

Observação - A pergunta da sondagem prévia foi aberta com o intui 

to de não dosar as aulas somente com assuntos traba

lhistas. O tema mais enfatizado por todos foi SALÁ

RIO 

29 DIA: 

TEMA - SALÁRIO 

PROCEDIMENTOS: Devolução à turma de sondagem relacionada ao tema. 

RESULTADOS: 

Formulação de duas questões para debate prévio. E� 

posição do professor enfatizando a relação · entre 

capital e trabalho. Proposta de intervenção do gr� 

po durante e após a explanação. 

Finalmente uma questão proposta para debate em sub 

grupos. 

Deduç�o dos participantes: 

De um lado as Empresas, o Estado e as Leis, no in 
teresse de uma cl�sse, de outro os trabalhadores . 

A lei da oferta e da procura d�ndo maior ou menor 

poder de barganha para negoci�ção do salário, no 

entanto, o enorme exército industri�l da reserva 

rebaixa os salários do conjunto. 
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A exploração do trabalho da mulher e seu papel na 
reprodução da F.Tr. 
A rrecária organização do trabalho e a repressao 

organizaua: leis do Governo (arrocho, a L-ei· · anti 
-greve � outr�s)_, oi sindic�tos fracos.

Comparação com o padrão de vida do trabalhador eu
ropeu (maio� organização :1 países desenvolvidos).

Salário do trabalhador brasileiro (resulta.do de grupos):. 

a - família de 4 pessoas 
SM - Cr$ 5.000 a 6.000 

S. Profissional: Cr$ 15.000 (especialização e
nível mais elevado)

AVALIAÇÃO: O tema interessou o conjunto da turma porém somente os 
mais críticos tomaram a palavra em plenário. (todos os 

pontos abordados pelo professor foram praticamente re� 
pondidos sem que fosse preciso uma exposição intensi -

va). A caracterização do salário do trabalhador brasi
leiro teve a contribuição de todos, com o montante i
gualado nos sub-grupos. 

39 DIA 

:E: de se notar que o tema forçou o destaque dos mais 11a 
vançados 1

:. Em conversas informais viu-se que os menos 
críticos estavam interessados em resolver 11 CASos ri (re
tirada do FGTS, contas de salário, .. ). 
O professor levantou a possibilidade de convidar 
advogado para resolver tais questionamentos, pois 

. . -um 
nao 

era ::especialista:' no c3.ssunto. Ficou a critério da tur 

ma decidir sobre a sugestão. 

TEMA - LEITURA DE JORNAIS 

PROCEDIMENTOS: Distribuição pr�via de recortes de jornais com res 
pons�vel de grupo. 
Pretendia-se estimular a leitura de jornais· atra
vés da for�ação de grupos de estudo. 
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AVALIAÇÃO: 

49 DIA 

Os assuntos em pauta tratavam do Sindicato dos Bancá 

rios na BA e da Política Salarial, com a declaração 

do Ministro da Fazenda. 

Boa participação dos sub-grupos. O professor foi re-

quisitado para enfatizar os parágrafos mais impor-

tantes, esclarecer dúvidas e agilizar o debate. 

A aula foi inteiramente dedicada à leitura. Ao fi

nal os mais críticos sugeriram que na aula seguinte 

o professor resumisse os assuntos para maior compre

ensão de toàos.

O professor atende o pedido porém faz a triagem de

um Único assunto - a política salarial já que decor

ria da questão salarial.

Obs: Neste dia foi sugerida a eleição do representa�

te e se alertou para suas funções no grupo, sua 

representatividade e critérios de eleição. 

Marcou-se a eleição para a aula seguinte, porém 

os alunos tornaram a iniciativa nas aulas técni

cas sem interferência dos professores. f possi 

vél que o estírnul0 à iniciativa do próprio gru

po tenha favorecido tal procedimento. 

TEMA . POLÍTICA SALARIAL 

PROCEDIMENTOS: Fez-se o resumo da notícia do Jornal. Como as de -

clarações do Ministro eram polêmicas analisa-se a 

Fórmula suas razões de implantação e as consequê� 

cias para os trabalhadores. 

RESULTADO: 

A técnica foi de Palestra abrindo-se ao final o de 

bate. Também foram distribuídas duas tabelas sem 

nenhum comentário. Os assuntos eram a Concentração 

de renda e Salirio Real x Produtividade. 

A política salarial favorecendo uma maior concen -

tração de renda - a minoria (10%) contra a maioria 

(90%). Os alunos se motivaram para obter dados so

bre a concentração por extratos de renda. 
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A relação do reajuste com os aumentos salariais fez 

com que considerassem a necessidade do trabalhador e 
xigir aumentos. o·trabaihador estava amarrado a uma 

camisa de força: 

- a organ�zação na fâbr.ica era bloqueada quando des

pediam. lideranças;

o sindicato que nao atendia os interesses da maio

.ria e ainda com uma diretoria corrupta,
- as leis são feitas pela minoria que tem poder.

O reverso da moeda estava na possível reação do trabalhador: 

AVALIAÇÃO: 

59 DIA 

- na Argentina havia o mesmo regime e no entanto os

operários combatiam;
- o Sindicato não é a Diretoria mas a BASE;

- há que se fazer um esforço aqui.

Com este tema, outros mais passivos participaram. No 

entanto de uma ·certa forma o tema desgastou o grupo 

quando avaliaram as dificuldades de organização. Va

leu porêm o posicionamento das lideranças (aquelas 
que mais se expressavam) quando reaeiram contra a 
i
1apatia 11 do trabalhador não só porque caracterizaram 

as razões da "apatia" como exemplificaram com formas 

de luta mais geral. 

TEMA - IMPROVISADO: Notícias de jornais e a Tabela de Concentra

ção de Renda por extratos. 

PROCEDIMENTOS: A Discussão da nota no Jornal proposto falava · •- da 

resposta do metalúrgico (Lula). ao Ministro .. · Aqueles 

que pouco falavam começam a reagir com debate polf 

tico que propositalmente o professor enfatizava. � 

legaram medo e um certo derrotismo perante os mecâ 

nismos repressivos de.um governo autoritário. A no 
tícia era porém uma prova de que alguma coisa muda 
va e que era importante analisar o fato do trabalha 
dor usar a tribuna (ter voz); porém se taisassunt0s 

estavam afastados do cotidiano da turma e ·do operário 

baiano, os alunos deveriam ter outras sugestões.Quais 
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AVALIAÇÃO: 

69 DIA 

seriam? Então para que discutir também sobre o Sindi 

cato dos Bancários? Será que aqueles que se omitiam 

no plenário não gostariam de propor outros assuntos? 

O professor então vai de um em um pedindo opinião e 

posicionamento, constatando que o tema sindicato na

quele momento não estava sensibilizando o conjunto. 

Foi o ponto-chave do curso, onde o professor pode a

final. revelar seu distanciamento das questões operá

rias, sua insegurança na improvisação e o reforço de 

que os problemas operários deveriam ser tratados p� 

los próprios trabalhadores. Quando afirmou o seu não 

-saber desbloqueou o conjunto favorecendo a explici

tação das necessidades.

Os representantes da turma assumiram o comando pro

pondo a triagem de um dos casos levantados tendo o 

professor a tarefa de amarrar o debate e explicitar 

o conteúdo da Lei.

Em conversas informais após a aula, avaliou-se a ex

periência da quebra do autoritarismo, marcando um no 

vo estágio do curso. Estabeleceram-se comparações 

com o regulamento, a disciplina e a hierarquia nas 

fábricas, tanto quanto a relação dos ·:líderes:; com 

os seus companheiros. 

TEMA - IMPROVISADO: Avaliação dos cursos em geral e a continuida

de (grupalização). 

PROCEDIMENTOS: Adiou-se novamente o debate de um caso (classifica 

ção) por razões de fortes chuvas. Era propício ava

liar o curso pois estava marcada uma reunião próxi 
ma da Equipe da Escola. Teve-se o cuidado de dis 

por as cadeiras em círculo já para facilitar o en

trosamento. 

O grupo contava nesse dia com a presença de um dos 

instrutores. 
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RESULTADOS: 

79 DIA 

Curso: sugeriram a introdução de bancadas para maior e

ficiência no aprendi�ado das ªulas técnicas. 

- mostraram-se interessados no mural por atualizar

informações suprindo a falta de leitura do grupo.

- � Única matéria que faltava didática era matemá

tica.
- o curso livre era válido porque permitia o en

trosamento; por isso não era interessante con

tar com palestrantes-

Continuidade - Nos fins de semana deveriam ter urna pr� 

grarnação associativa com atividades de 

lazer (dominó, cartas ... ) além do deba

te dos problemas operários. 

TEMA - A CLASSIFICAÇÃO 

PROCEDIMENTOS: 

RESULTADO: 

Abriu-se a aula com urna introdução breve da relação 

entre trabalho manual e intelectual e um pequeno 

debate. Após o caso da classificação retomado pelo 

indivíduo que o sugeriu. O debate posterior foi ori

entado para se extrair soluções possíveis individu 

ais (principalmente) e coletivas (caso fossem acena
das). 

Ao final retirar-se-ia a proposta de um novo tema. 

A introdução do professor não surtiu o efeito esper� 

do porque não correspondia à vivência imediata. Hou 
� 

ve porem interesse tanto que solicitaram que se es -

rn1uçasse melhor o conteúdo. 

Ficou claro que o conhecimento é vedado ao trabalha-
dor pois não interessa que a maioria 

informações e passe a questioná-las. 

Para que?) 
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Os alunos relacionaram a censura das informações 

principalmente no rádio e tv. 

Fez-se a comparaçao com a fábrica, o desconhecimento 

de seu funcionamento geral e a desinformação do tra

balhador de seus problemas. 

Síntese das Soluções possíveis: 

Saídas Individuais - O bom profissional (aquele que� necessário 

para a firma por sua capacitação e responsa

bilidade) tem maior poder de negociação e 
pressão junto à empresa. 

Saída Coletiva: 

AVALIAÇÃO: 

Se não estiver classificado deve-se: 

a) pedir um teste para profissional com o en

carregado, se passar exige a CLASSIFICA

ÇÃO. Caso este teste seja negado pede de

missão e vai para à Justiça do Trabalho.

(se possível levando provas xerocadas e

testemunhas);

b) "Esquentar a carteira n (fria) para os op�

rários que trabalham no ;;trecho : . ( empreJ.:.

tada)

c) Diálogo com o patrão ) jogando duro e e�i

gindo a Classificação. (a mais questiona

da porque pode dar demissão por justa cau

sa).

d) Diálogo com o patrão. levando outros ope

rários com o mesmo problema. Em grupo o

argumento seria mais valorizado.

Tal t�cnica provoca um diálogo intenso,

relativizando o papel do professor. Este
ao mesmo tempo se depara com situações no

vas, apreende e facilita ·· o debate ( inter

vindo em diálogos extensos, questionando,

pedindo esclarecimento e sintetizando).

- 12 -



Com a dinâmica de grupo percebeu-se que: 

1 - o conjunto discutia a clas�ificação ao mesmo tem 

po que suas condições de trabalho. 

2 - o grupo percebeu o deslize mas consideraram que 

trabalho era necessário levantar as condições de 

mesmo para ajudar a busca de soluções. 

3 - os considerados limais avançados" não exerceram o 

mesmo papel ativo. Tanto quanto o professor depara

ram-se com uma situação nova, o que vem sugerir a hi 

pótese de que nos seus locais de trabalho não devem 

ter a percepção dos meios de organizar seus comp� 

nheiros. 

4 - os ªmais passivos 11 nas aulas de conteúdo amplo, 

foram os mais nativos". Revelaram muita percepçaõ do 

que ocorre ·nas fábricas. 

5 - Alguns ficaram sem participar diretamente. O pr� 

fessor tera de ter o cuidado de intervir para 

tar que alguns monopolizem o debate. 

evi-

6 - Com o relato das condições de trabalho viu-se que 

não tinha sentido defender a :•moral operária ll e as 

restrições legais diante de tão pr·ecárias condições: 

Ex: a bebida introduzida até mesmo por elementos tê� 

nicos (a direção) para estimular jornadas extensas ; 

- o ªesquentamento da carteira n que para o operário

do trecho ê uma saída;

- a desunião e a intensa competição da força de tra

balho

7 - A síntese nesse dia foi feita por um dos alunos 

revelando maturidade na reflexão e atividade grupal. 

8 - O interesse foi tão grande que sugeriram esten

ter as aulas para três horas de duração. 

Obs: esta síntese das soluções possíveis da forma em que ficou 

foi retirada pelo professor. Isto porque como o curso era li 

vre corria-se o risco de não se controlar seu andamento. 

Daí que em toda aula subsequente voltava-se com o resumo da 
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anterior. Esta síntese foi portanto devolvida aos alunos no 

89 dia e aqui está colocada para efeito de sistematização. 

89 DIA 

TEMA - REAJUSTE SALARIAL 

PROCEDIMENTOS: O professor abre a discussão dando explicação 
-

da lei. Depois o solicitante do tema expoe seu ca 

so, novamente debate e síntese das soluções. 

No final foi sugerido pelo grupo um debate amplo 

(e o professor pensa aproveitar a sugestão para 

que alguns detalhem suas condições de trabalho 

e o funcionamento da fábrica). No entanto um ele

mento sugeriu discutir sobre demissão, e achamos 

conveniente respeitar o pedido. 

Também foi colocado taticamente só como lembrete 

o problema do entrosamenteo dos alunos.

RESULTADOS: Soluções possíveis 

Considerações: 

É importante que cada operário saiba a que cate

goria Profissional está ligado. Já é um começo p� 

ra saber sua DATA-BASE (época de .seu reajuste). 

Por exemplo soubemos na turma por um metalúrgico 

que a data-base de sua categoria é em 19 de julho. 

A Lei muitas vezes é burlada pelas empresas po� 

que o operário desconhece o mês de seu reajuste. 

É importante procurar no seu sindicato pois até 

tem firma que nem coloca o nome do sindicato na 

carteira, apenas anota sindicato da classe. 

O operário porque vive desanimado com a atuação 
da diretoria do seu sindicato, nem mesmo o procura 

pare info:rm3.ções o que é um erro. Se alguns pensam

assim podem pelo menos cobrar deste Órgão suas ta 

refas e, se alguns estiverem revoltados com a sua 

ineficiência devem levar isto para a diretoria. 
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99 DIA 

Obs: essas �6nsideraç6es foram anexadas porque o 

grupo discutiu bastante sobre o sindicato, j� que 

o tema favorecia.

Saídas: Tem firmas que cometem tantas irregularid� 

des (burlam e lei) porque na sua maioria são emprei 

teiras (Gata). No caso relat�do não só não pagam o 

Reajuste como até a Equiparação. São portanto dois

casos. 

Primeiro é preciso saber a que categoria profissio

nal está ligado. (construção civil ou metalurgia?) 

Alguns do grupo acharam melhor sair da Firma sem 

fazer barulho (criar caso na justiça) e ir para ou

tra que não seja empreiteira e dê-�ais vantagens. 

Outros acharam que deveriam falar com o patrão ou 

responsáveis, ou levar logo para a justiça. 

O r�lator notificou que haviam cinco companheiros 

descontentes, então se resolvessem poderiam levar 

à justiça. Seria em todo caso uma denúncia e tam

bém um alerta para a firma. Ao mesmo tempo que um 

apoio para aqueles companheiros que continuassem na 

empresa, 

TElA,A - O CASO DAS DEMISSÕES 

PROCEDIMENTOS: Síntese das soluç6es da aula anterior 

Explicação breve sobre a lei pelo professor 

Leitura coletiva do livrinho n<? 5 da FNT (parágra

fos determinados) 

Debate sobre cada parágrafo: 

- casos previstos por lei para despedida por justa

causa (pg. 10 a 18)

- falta grave do patr�o )(pag. 16 e 17)

- o acerto de contas (pg. 22)

Sugest�o do professor quanto ao encaminhamento do

dia seguinte: debate sobre o trabalho de fábrica.
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RESULTADO: 

AVALIAÇÃO: 

Analisou-se que a Lei proibe que o trabalhador faça 

corpo mole, mas nisso só preve casos individuais. 

Quando muitos amarram a produção é muito mais difÍ 

cil aplicá-la (operação tartaruga). 

É ruim do ponto de vista da nestór_ia 71 do trabalhador 

ter a carteira suja, mesmo . porque as empresas es 

tão informadas entre si. Se é importante sair de

ve-se tentar o diálogo com o acordo. E geralmente i� 

so se consegue porque para o empregador não é conve

niente manter um trabalhador que consegue bom-brill 

( atestado médico frio), pé machucado 1 etc. pois a

carreta prejuízos na produção. 

O acordo geralmente chega a 40% ou 60% do total da 

indenização e até se pode retirar o FGTS ( sem os 10% 

a mais). No caso da advertência em geral, pela sua 

experiência os alunos recusam-se a assiná-la porque 

seria um comprovante da falta do empregado. Sempre 

conseguem um jeitinho com os encarregados e, em ca

so de negaç�o preferem colocar na justiça. 

Este tema foi dos mais contestados pelo grupo quan

to aos limites da lei. Alegaram que o livrinho da 

Frente não abordou casos mais irregulares ainda, co

mo a falsificação da assinatura pela empresa quando 

o operário se nega a assinar suas faltas: essa frau

de pode dar chance ao trabalhador na Justiça. Tamb�m

que não é assim tão f�cil a empresa punir o trabalha

dor por qualquer coisa.

A hipótese que levantamos é que há urna rotatividade 

grai1de forçada pelo próprio trabalhador, já previs

ta pelas empresas. Estas dispõem de urna reserva de 

obra consider�vel e portanto n�o precisam acionar os 

mecanismos punitivos. Além disso a sobreviência leva 

o trabalhador a usar de meios ilegais e até mesmo da

malandragem.
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109 DIA 

A leitura em grupo era para estimular a compra dos 

livrinhos e o hábito de ler� tanto que avaliou-se t� 

bém a pouca utilização do mural. Alguns alunos chama

vam a tenção para a notícia da greve dos 50.000 em 

SP e foi solicitado que em outra ocasião se comentas

se sobre isso. O relato da fábrica foi assumido por 

um aluno ressaltando-se que foi escolhido por sua an

tiguidade no trabalho. 

TEMA - RELATO SOBRE O TRABALHO DE FÁBRICA 

PROCEDIMENTOS: Síntese da aula anierior ainda bastante comentada 

pela turma 

RESULTADOS: 

O professor recoloca no mural as tabelas utilizan

do-se de outros recursos (lápis coloridos e obser

vações). Reforça sua revisão para discussão poste-
,- ·, 

r1or. 

Uns quinze minutos sao dados para se tornar a dis 

cutir o entrosamento do grupo. É bom notar que nes 

te momento se pretendia sistematizar melhor as opi 

niões e também dar a responsabilidade a uma comis

sao, .mas em quase todas as aulas o assunto era ven 

tilado. 

Relato da fábrica e debate 

Próxima aula - a greve 

A CONTINUIDADE: 

- melhor dia domingo

- comissão - duas pessoas

- programa - treino de i.sométrico

com os alunos e colegas de fábrica
lazer - dominó

biblioteca com livros técnicos

Direitos tr�balhistas - mas alguns acham

enjcativo; talvez um debate livre
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O Trabalho de Fábrica 

Promover exposição dos trabalhos dos alu

nos 

Missa para operários 

Obs: a programação deveria ser pensada p� 

ra aproveitar todos os interesses. 

A Fábrica - A fábrica produz eletrodo de grafite usado em metalur 

gia para produzir calor. 

A produção vai para todas as metal�r�icas do B�asil 

(Matsui), para Argentina e México 1 e tamb�m para in

dústrias de montagem em geral. 

Há. 800 funcionários no total. A CIPA funciona com 1 

engenheiro, um m�dico e um representante operário. 

Condições de trabalho - Dizem que gastam muito dinheiro em mate

rial de Segurança (2 bilhÕes)mas as CIPAS 

não funcionam em favor dos Trabalhadores. 

Os equipamentos são comprados pelos 

prios operários o que é até contra a 

gislação de segurança. 

pro-

le-

Outras irregularidades são cometidas co

rno por exemplo os operários mais .novos 
-

sao admitidos ganhando mais do que aque-

les que já tem dois anos e meio na profi_§_ 

são. Os aumentos só chegam por mérito, se 

gurança individual, zelo por material e 

cooperação com colegas, mas somente alguns 

entram nesta lista. 

Há apenas um ano os trabalhadores passa

ram a ganhar adicional de insalubridade. 
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ORGANIZAÇÃO Alguns companheiros tem saído e colocado questão na 

justiça, por exemplo a insalubridade o que ajudou 
os que ficaram porque passaram a ganhá-la. 

Os operários não estão mais acatando ordens de pa

gar os consertos de equipamentos (botas), nem tão 

pouco comprá-los (os fardamentos). 

DEPARTAMENTOS: Há na firma cerca de 9 departamentos. O citado é

o departamento de Pátio com 70 homens, que serve

às outras secções.

119 DIA 

O departamento de pátio deveria ser o mais impor -

tante no entanto há poucos profissionais, a maior

parte faz li�peza. A manutenção é o mais vital pa

ra a indústria.

TEMA - A GREVE DOS METALÚRGICOS EM SP 
ANALISE DAS TABELAS 

PROCEDIMENTOS: A sín�ese passada foi relembrada tratando o profe� 

sor de enfatizar a importância estratégica de de -

terminadas seções de fábrica, servindo como gan

cho para discutir a greve. 

RESULTADOS: 

Com as tabelas - foram - 4 elementos ao mural e em 

seguida explicavam o que entenderam ao grupo. Os 

elementos fizeram referência aos trabalhadores nao 

qualificados (a mulher servente da construção ci

vil) e da necessidade da qualificação. Outra dica 

Útil para alimentar o debate sobre a greve. 

Exposição breve do professor e leitura coletiva de 

um resumo sobre a greve, extraído de Veja (31 de 

maio) e !sto t (31 de maio). 

Debate e explicações de cada ponto do resumo. 

Principais questões levantadas na leitura: 
1 - o papel de negociar as reivindicações ficavam 

com o sindicato. Por que? 
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O professor ressaltou que a Greve nao teve cabeças e 
que, nesses casos o Sindicato entrava mais para evi

tar repressão direta dos empregadores, Não havia co 

missões, Também o Sindicato dos Metalúrgicos em São 

Bernardo era favorável aos trabalhadores. 

2 - A importância dos setores mais especializados e sua 

solidariedade para com o conjunto da categoria. 

Aqui foi enfatizado tanto a qualificaçjo, quanto a 

relação c0m o trabalho no Polo Camaçari onde os ins

trumentalistas são os mais especializados e portanto 

com maior condição de pressao: (determinam até o rit 

mo do trabalho). 

3 - Porque algumas fábricas cederam logo na negociação e 

outras não? 

Concluiram que algumas fábricas amarraram as decisões 
porque buscavam tempo para arrefecer os ânimos dos 

trabalhadores, Outras deram rapidamente porque sa

biam que o aumento exigido não afetaria seus lucros 

e também porque a paralização é que realmente repr� 

sentava um prejuízo. 

4 - Porque o governador teve tanta cautela ao reprimir? 
Aqui se fez uma breve exposição da conjuntura atual 

relacionando tamb�m o ano eleitoral com os conflitos 

ao nível ào poder. 

Também os interesses de classe que uniam empresários 

nacionais e estrangeiros numa mesma atitude perante 

a greve. 

5 - A pergunta final para qebate: 

O que essa greve e seus resultados podem influenciar 
os trabalhadores do NE? 

R: Serviu para demonstrar que os operários do Sul já 

tem coragem de assumir umamanifestação dessa 
Que aqui as bases não estão organizadas para 
-la.
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AVALIAÇÃO: 

- Os trabalhadores deram-nos instruções de como fazer

uma greve sem agitação, quase legal. O governo não
pode reprimir e as empresas tiveram de negociar.

- Aqui o sindicato dos metalúrgicos é fraco porque a

grande maioria dos metalúrgicos atuam em pequenas

empresas fornecedoras de material para· a construção

civil.
-

Os sindicatos mais fortes da BA sao os dos bancá-

rios, estivadores, petroleiros e surgindo com gran-
., . .  

de força os petroquímicas.

- No entanto é importante ver que hoje já se discute,

aqui, as formas de luta. Daqui há algum tempo v�mos

participar de manifestações coletivas.

Com o tema todos participaram inclusive se oferecen

do para leitura. Foi uma das aulas com maior rendi

mento coletivo.

A proposta de continuidade começa a dar seus primei

ros frutos. Dois alunos encaminharam-na ao diretor

da escola. A programação prevista abrange: ajuda

técnica ) debate sobre condições de trabalho e de la

zer .

O professor apenas estimulou a grupalização sem con

tudo tomar a iniciativa. Já surgiu uma comissão de

quatro alunos� e é possível que na fase de organiz�

ção do programa seja preciso interferir. Os respon

sáveis elaboraram um aviso à turma porém sentem di

ficuldades na formulação, da proposta.

Em todos os cursos anteriores e talvez, nesse mes

mo, as possibilidades de grupalização não sofrem

continuidade, _embora arregimente interessados.

A comissão vai sugerir ao grupo, inicialmente um

convite para treino das aulas técnicas e reunião
dos interessados em estágios nas firmas.

Ainda é precipitado uma avaliação, mesmo porque o

curso ainda dura duas semanas, até lá e com o encer
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129 DIA 

ramento veremos se o consenso do grupo se afirma. Há 

possibilidades de serem mobilizados ex-alunos mora

dores do bairro. 

TEMA - AVALIAÇÃO DO CURSO LIVRE 

PROCEDIMENTOS: Estava previsto para as aulas finais um questioná

rio sobre o trabalho de fábrica. 

RESULTADOS: 

O educador tinha a idéia de dispor da 11estória do 

grupo;; e sua utilização em atividades posteriores 

ao curso. 

Porém a copa do mundo e- as festas juninas 

ram sua aplicação. 

impedi_ 

Questão: o curso correspondeu ao que vocês espera-

vam? 

Sim/não Porque? 

Respostas: 

Foram instruídos sobre os .jireitos muito válido p� 

ra a vida profissional. Foi importante porque to

cou na vida do trabalho, do como agir, de como os 

operários devem ser considerados, e sua união. Tam 

bém relacionaram a irnportânci3. da lei. Alguns gos

tariam que o curso tivesse a duração de três ho

ras, outros sugeriram que fosse dado junto com ma

temática porque geralmente nessas aulas saem antes 

do tempo. E porque consideram a aula técnica mui

to mais importante, portanto, não adequada no mes

mo dia rios 11 direi tos". 

Conheceu muita coisa não só pela contribuição do 

professor mas pela participação dos colegas. 

Após essa avaliação fez-se um retrospecto do curso, 

explicando-se o método utilizado e sua crítica. 
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• 

139 DIA 

Respostas: 

O momento da discussão dos casos em grupo foi_ �uito 

importante: todos ficaram curiosos, queriam falar 
ou indagar alguma coisa. Nas primeiras aulas (exp� 
sitivas) alguns dormiam. 

Outros enfatizaram que gostariam de maiores infor

maçoes da lei, pois somente o conhecimento do gru
po nao satisfazia. O curso poderia ser mais equi
librado dosando os três momentos: temas gerais, a 
legislação sistematizada e o debate sobre assuntos 
do conhecimento do grupo. No.-meio do curso· para 
o final a técnica do círculo de debate foi constan

te cansando o grupot seria interessante dosar as
aulas com dinâmica de grupo.

Acharam também que os temas gerais dão maior conh� 
cimento e consciência, também não fazem questão de 
debater massivamente a legislação� mas eventualme� 
te poderia ser mais detalhada e discutida. 

TEMA - AVALIAÇÃO GERAL DO CURSO 
DINÂMICA DE GRUPO 

��GCEDIMENTOS: A avaliação geral foi aplicada nas duas turmas 

RESULTADO: 

(ver anexo) e·ao final com alunos voluntários foi 
aplicada a dinâmica de grupo. 

Quanto ao questionário de avaliação devé · ser re

formulado para o ��6ximo curso, evitando o elenco 
' .· 

de princípios� reduzindo quest�es. No referentl 
à presença do professor grande parte responJeu 
que mantinham uma relação descontraída (não auto
ritária) dos alunos para o professor e vice-ver
sa. Quanto à dinãmica: o objetivo do exercício à 
Busca do Consenso (ver anexo) é principalmente pe� 
mitir que o grupo chegue a alcançar unidade diante 
de algum fato que implique numa decisão coletiva. 
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Houve discussões com contéudo rico, principalmente po� 

que relacionaram seus próprios interesses. O profes

sor aproveitou para tecer considerações sobre as for -

mas de procedimentos coletivos a serem adotados como 

princípio pela classe ou frações da classe que depen-
- -

dem do consenso para atingir necessidades que so serao 

materializadas no plano coletivo. 

5. CONCLUSÕES

Conforme demonstramos na introduçãc pretendia-se aplicar uma met� 

dologia que estimulasse a maior interação dos educandos e destes 

para o educador. 

Tal metodologia exige mui ta criativiàacle que nem sempre foi alcan

çada por dois motivos: as deficiências do professor que não moti

vou suficientimente o grupo para determinados temas ou debate e, 

uma razao mais forte no despreparo dos alunos para enfrentar um 

professor que se propunha a ter uma nova postura, opondo-se por

tanto� a uma ·· 1conduta-padrão· 1 que é de expectativa geral. 

Devemos convir que esta experiência poderá ser aperfeiçoada e, a 

seeuir elencaremos os motivos: 

l.A sondagem prévia não foi formulada de modo adequada. Talvez que

uma dinâmica de grupo acompanhada de um levantamento de necessida

de_ através de um questionário dirigido surtisse maior receptivi

dade dos alunos, que teriam um leque de alternativas mais amplo a

escolher onde o conteúdo do curso livre já fosse proposto.

2. O método foi descoberto durante o curso, foram os impasses ime

diatos de comunicação que deram a chave para seu aprofundamento.Se

isso denota a flexibilidade da proposta por outro lado, era uma

flexibilidade relativa.

Como exemplo do que expomos temos o primeiro dia de aula em que um 

outro professor fez a abertura do curso com uma exposição sobre os 

direítos do trabalhador induzindo o grupo pa�a tais assuntos. Nes 

se caso havendo uma inversão do projeto orieinal o conteúdo jurídi 

co mereceria maior destaque. Entretanto mesmo sabendo que os alu 

nos aguardavam CLT, já com o primeiro tema Salário não se acentuou 
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seus aspectoi-jurÍdicos e sim tiesde lcigd uma abordagem interpreta

tiva das relações entre capit-al e trabalho.· 

Não houve em decorrência disso o respeito ao conjunto a ainda mais 

quando o tema exigia um certo nível de abstração que não se susten 

tava no conhecimento prévio do grupo dando com isso uma 

participação. 

reduzida 

Houve precipitação do professor em seu discurso que pretendia ser 

mais politizador, quando o tema poderia ser analisado e encaminha

do por ordem de complexidade. 

3. Toda vez que uma d�vida sobre legislação trabalhista era levan

tada o professor se omitia alegando que não tinha respostas 11pron

tas 1', quando deveria também reconhece_r que não sabia responder já

que tal assunto dizia respeito ao conhecimento do próprio grupo.

Tanto essa afirmação é verdadeira que ficou provado nos debates em

círculo como eles mesmos buscavam soluções para seus problemas.

4. O balanço do grupo na avaliação final reforçava a exposição de

temas mesmo mantendo os círculos. O educaqor ficou tão entusiasma

do com as situações de diálogo e as soluções encontradas que do m�

menta-chave em diante não fez mais exposições. Isso demonstrou sua

falta de percepção das necessidades gerais.

Esta reivindicação da turma deve estar relacionada com um ·curso 

mais sistemático
5 

ou com a falta de motivação de alguns para o de

bate,ou com o próprio conteúdo do curso, ou mesmo com a não-aceita 

ção da postura anti-professor. 

5. Poder-se-ia prever num curso aberto além do diálogo alguns te

rnas culturais (filmes, esporte, lazer, literatura, TV), aspectos 

históricos e conjunturais que ampliassem o conhecimento geral do 

grupo e, ao mesmo tempo permitisse que o professor tivesse uma ta

refa de seu conhecimento já que para nós está implícito que sao os 

alunos que tem pleno conhecimento de seu trabalho. 

Assim a intenção metodológica da ligação do saber ficaria mais com 

pleta: de um lado o específico debatido nos círculos, do outro, o 

geral a cargo do educador. Esta proposta teria de ficar-olara para 

todos e mesmo os assuntos detidos pelo professor deveria ser in-
troduzidos de modo que favorecesse a reflexão de todos. 
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Alguns resultados foram obtidos e cabe agora acentuá-los: 

1 - A representação dos papéis foi necessária para que ocorresse 

maior entrosamento do professor ganhando a oportunidade de entrar 

numa.relação horizontal. 
-

O educador deveria, o que nao fez, ter reforçado a permuta do sa 

ber, e já nessa primeira experiência fosse possível uma nova pro

gramação e dinâmica de aula. 

2 - Ainda com relação do saber ficou evidenciado na avaliação que 

adquiriram aprendizado no contato com outros companheiros e ·  na 

troca e revisão dos conceitos emitidos pelo professor e alunos. 

Com esse mesmo objetivo assistiu-se às aulas técnicas visando mai 

or entrosamento com operários e instrutores e conhecimento da téc 

nica profissional. Ajudou tanto quanto os papéis ao processo de 

relações horizontais. 

3 - Sem dúvida nenhuma que alguns alunos perceberam a proposta m� 

todolÓgica porém não se atingiu a todos. Aqui fizemos a ressalva, 

que somente os mais conscientes assumiram o método, o que veio fa 

cilitar o exercício de solidariedade e a circulação das experiên

cias e mesmo a capacitação para liderança. 

4 - As avaliações constantes foram Úteis para revelar a maturida

de, o senso crítico e a reflexão sobre cada proposta que surgia 

servindo de ensinamentos para a vida do trabalho e atividades as

sociativas. 

5 - A continuidade entrosando alunos e ex-alunos está sendo condu 

zida por uma equipe de 4 responsáveis, e foi realizada durante o 

curso (conforme objetivos). Seu planejamento e encaminhamento es

tá sendo lento e ainda limitado: propuseram de início instruções 

técnicas 3 aulas de ma.temática e dinâmica de grupo. Os responsa -

veis são aqueles mais motivados para assumir novos cursos como 
estagiários em aulas técnicas ou como auxiliares no curso livre. 

6 - O professor por não ter mantido um relacionamento formal foi 

o que mereceu por parte dos alunos uma crítica aberta sobre a pr�

posta geral do curso.
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Notamos que os instrutores são muito mais rígidos no seu contato 

de aula, tanto que o grupo criticava abertamente o conteúdo geral 

do curso nas aulas livres no entanto essas avaliações ficavam so

mente nesse âmbito. Sugerimos uma discussão com os responsáveis 

do curso sobre a metodologia a nosso ver de grande utilidade para 
a Escola. 

Para sintetizar esperamos que esta sistematização suscite críti -

cas e sugestões de interventores em educação para que se possa� 

pliar as possibilidades de aplicação eficaz desse método ou mesmo 

sua·alteração tanto quanto no co'nteÚdo do curso. 

6 . ANEXOS 

RECURSOS PEDAGÕGICOS: 

Os recursos utilizados foram escassos. Deu-se ênfase no jornal m� 

ral todo ele levado pelo professor. Pedimos colaboração mas esta 

não se tornou muito eficaz. Os alunos alegaram falta de tempo pa

ra ler e selecionar as notícias. No entanto estimulou-se bastan 

te sua leitura com resultados satisfatórios. 

Das apostilas (legislação trabalhista) pouco uso se fez. A pedi

do distribuimos apostilas da FASE sobre FGTS e INPS e as tabelas 

de salário e renda e balanço da greve. 

Propagandeou-se os livrinhos da FNT e sua leitura em sala. Poucos 

alunos os adquiriram. 

As apostilas elaboradas serao anexadas à sistematização e, 

efeito de leitura assim enumeradas: 

Tabelas: Política Salarial - (49 dia) 

Variação dos salários no Brasil (49 dia) 

Pesquisa do IPE (59 dia) 

Distribuição de Renda no Brasil (79 dia) 

para 

Balanço da Greve dos Metalúrgicos (119 dia) 
Exercícios: Avaliação Geral do Curso é A Busca do Con 

senso (139 dia) 
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A justificatica para a pouca elaboração estão no método que incen 

tiva o diálogo. 

Poder-se-ia pensar para o próximo curso na utilização de slides 

(CLT) e de técnicas de dinâmica de grupo. Esta poderá ser bastan

te utilizada nos primeiros dias de aula para facilitar a comunica 

ção o relacionamento pessoal e o consenso. E vez em quando para 

relaxar o grupo e ampliar o entrosamento. Também a - ·dramatização 

deve ser �til com tal método. � 

Não unimos as turmas conforme se fazia nos anos anteriores (entro � 
-

sarnento de encanadores com soldadores) porque o grupo nao se mos-

trou entusiasmado com palestras. A união dos alunos do curso está 

sendo pensada a nível de continuidade. 

Para o próximo semestre se poderia pensar num entrosamento das 

duas turmas porque é importante na ampliação do entrosamento den 

tro do curso, através de filmes ou mesmo alguns slides sobre tra 

balhismo. 

- 28 -



• 1/Eíiú 
aÃ6--------��v . -� A--o W tr

f'�oJ.L� �- · �- ?GUAlo oit/ot-/'tll. -- ------------

3. � F-W til dA-

_ 'V)(A/4) WA·�cw -ÜM 1� �/ {/C,<,{. W
v
t�

� (y ().� ,AM{!,0) � �jãd(y VVl.600 � _/4lM,./,L � �
� fM /vV/) � � �

- 'vo.A.· e:.J-u..deuv L J�út/L o C,é)ÍJ.�

-� � óuOvvvOJ /4-l-- -� �� b�� �

�:7 . ..e
r-

�·o'.t F� � � »AA �/ll<N �0- �-

01. d, r>CU dL /L,v{ CUA út
- J-A�Ovv\ yú'-Q - �0- fr � .



• ..,
. :$ 

- G:S � �CÍB-- -� � .(Ã) (XÁ) &;1� JZ_ ú �
J- � � � � Gf-,�� � �

( 

�llv({h/4M .-ú1JV! 5/1. - t1� Jvvt �olo �J� .-ex ./lAC7-ÍA. o<oo(.-( d(À o<düt;l(_
�u( �/-L cÁÍÀ � � 

.4 �Jut � UA.AvUN? -°'-- ./l/L{ � 'do<.oú tiL: 
- �� o_ 70._ol& ·� txv- ::f :f H � :5 :7.
- .k,c .ÁÁÂM /,o� /VlC1_ � � � ?{ --RAA�

_J_ .,,A--lA �0\.'0-, 
- fAA°'c).iv.. -� � � � � odov::xL,
- � uA- � 0v .}U__CAÍ_A_ 'd!Mle OifA. :i=� .Jl-

� �� Ar � du,e fil,ÍIA� r � �
� � . 
..- C,ovvvo o.. -:f_oe,,- t.Ja;t" w�CÃ/\, e- t:A.�'e---- /

�: f-cuJ .o0 oU Á n(_ <-f41A-'CÁOY)Ú :

- 5út- -f (;XM_{X{)tCA ·� /- � .9'-h-°'-y- � <Í1 fal I (A-pÍ>
JtMLJu½ú!lÂ) 

- ;-up-µ MAA/\0- �-tÍ{'C--0- ,e,Ú � �U&ti� �
-{1-� � vt tÁ(Wj...l. . 

- � � �� � � :0d 9r bc;J___, JL /4t '>� 'c.,(9-

QU 6-7�. 

- �� °' 0-� � lo()d.Í!, oll 1--,.cdrcdiw-,
- \Ó/\J 0-? /\,1\/\.�Y:J AA.A.CJ'\.¼A..� ...,(_ k VVt� � 

� � ��-.- \/..bv C9- � eh fe Jr.µJu.A� � � r°'-

°' �e,, díJ. CÁ 'c)(Mll.

·." t0.t· WJl u oLl1,J� °fM (}f,CÚU), /20) º�f)'? � d0v {{' c({)(cx./ : -

Jt��: 
- �uJdrA � �t? �t,-1 � �-
- �ovi .,A.A.,V � ��I __ 
-- Ol C{Qvv7 � .Q--- � o.{XA./Õ ( õ(a-, � ,.,L ()Ú-,_wvt wÍ,f.)(.J\,,,,

.�OL � � � .
( 



'" �g� 
_ fA[o01.� � /4UM.� � � -Jh\AAr 

� /V'-ÍÀ Ú � ( JA·�_aJOLj

� .:::.� 0-ll�'u,_,J� (?--. :foG 
-� ft� /VV\O � 

- J(A _,6vvv-��,(À O-J --:ú>v w·OV\.Au dJ. ��
�-

�� �do, :i�Y<Jk 
_ J\Y\.e C,V __ftv't{JL »M Wvl f&l � fl'/.1 ��tlt---:> M �

d/4 t« �o0o � � � ( �vvt � � ;MM-� �� 

�pv- Juvv-- � (A9W1Â r;ÚA(}(/l; (A /J-f1/4M dtl,,,{�
.-/VVO ClQ�tckJ do ,,e�F' .k'J�---�--� F

� CÁ{A � t· �� . -Ir_� � � � V17V .o<.-e-
J) r,._,,:p,u �°' <À U_ rÁO<Clt ( � sy» � o/,;'(;;r./tk -

.Jl/VUI\.A J.-6- -."'v\ O\.À:i )Ao f>v � -



, .. 
-�ko.J� .� � � dLM '(Ã �f'A-- � �
� ci.ov, -� r-i r{Xt;<,-, ,� 5. ?ou,;_.w . 

k1&c _;VUÁ/!A 0-vttJLÍ1 �qcv,S .

�OMÁbü O- 61 

• �;;: � �00 (w'�J �� 
�Ov � 0 

�'(?L/ -�· O-V- � p-úv � ��cxr�

Al\�CA'� � F � � Â-
--

M� (Àcl:MJU-1 e-
� d.f /l,{Í_tx � � Jcõ- -� , 

�o/9:J�. 
· - Af./4º./a,,v 0v J'?' ir9Fb, ./lA.B �.J,,·oúr .oü ,0.; 

� ,B

vOt� d,(,,: 1,-vj<UY 

- �Y{Y) J°'-- o& ��- t 4-Jt r -CflJ 9 o ,



1 
" 

ENCONTRO DE ASSESSORES DA REGl�O CENTRO 

( Rio, São Paulo e Minas Gerais 

Proposta de Pauta 

l) Informes

2) Análise da Conjuntura

- Economia

- Momento PolTtico

.Eleiç5es Presidenciais

.Nov. Operãrio

- Igreja

3) Questões

A- Papel dos padres e religiosos junto ao movimento de trabalhadores.

B- Como planejar e com quem?

C- Como cada assessor pode contrubuir na formação de padres para a luta da classe

trabalhadora, para a Juventude e para a JOC7

D- Como desenvolver um precesso de iniviação de jovens trabalhadores na ação e na

JOC7

E- Como estamos prejetando os desafios de Assessoria a nivel regional e nacional?

Como dar passos?



ENCONTRO DE FORMAÇÃO POLÍTICA DO REGIONAL 1 
TEMA: MULHER E O HOMEM: IMAGEM DE DEUS E SERES POLÍTICOS 

>� ASSESSOR: HUGO PAIVA 

"As mulheres querem se reapropriar dos fragmentos dessa(sua) história 
sem memória, não para cristalizá-los e fabricar novas múmias, mas para que estejam 

presentes na nossa consciência e nas nossas práticas cotidianas, para que façam parte da 
nossa revolta, nossa experiência, nossos sonhos". 

(Elizabeth Lobo, 1991) 

Ser uma candidata mulher implica conhecer a longa trajetória de lutas que outras mulheres 
conhecidas e desconhecidas travaram para mudar nossa vida e torná-la melhor. Uma história das inúmeras 
rebeliões femininas pode começar com um trecho escrito em 31/03/ 19776 por Abigail Adams, dirigido a 
seu marido John Adams, constituinte norte-americano e de pois 2° Presidente dos Estados Unidos, que 
dizia " .. . no novo código de leis que vós estais redigindo, desejo que vos lembreis das mulheres 
e sejais mais generosos e favoráveis com elas do que foram vossos antepassados ... Se não for 
dada a devida atenção às mulheres, estamos decididas a fomentar uma rebelião, e não nos 
sentiremos obrigadas a cumprir leis para as quais não tivemos nem voz nem representação". 

Duzentos anos depois as palavras de Abigail Adams são ainda comoventes e profundamente 
atuais. 

Analfabetas e alijadas do espaço público, as mulheres, no mundo e no Brasil, passaram a lutar por 
educação e pelo direito ao voto. Foi nos Estados Unidos que ocorreram as primeiras manifestações 
organizadas em prol dos direitos da mulher, no século XIX. Juntamente com a luta contra escravidão, 
explodiu a luta pela libertação feminina. Na Inglaterra, esta luta começa principalmente a partir da década 
de 1860, quando o economista John Stuart Mill é eleito para o Parlamento e escreve A Sujeição das 

Mulheres, dando início a inúmeras petições em favor do voto feminino. 
No Bra�il, após 1850, surgiram as primeiras organizações de mulheres que lutavam pelo direito à 

instrução e ao voto. Depois de longo silêncio, a volz feminina manifestava-se na boca e na perna de Nísia 
Floresta ( 1809-1885), abolicionista, republicana e feminista, denunciou a ignorância em que eram 
mantidas as meninas, protestou contra a condição de dependência em relação aos homens, criada pelo 
desprezo com que era vista a educação das mulheres. 

A baiana Violante Bivar e Velasco fundou em 1852 o primeiro jornal dirigido por mulheres: o 
jornal das Senhoras. Como Nísia, tinha por objetivos "propagar a ilustração e cooperar com todas as 
suas forças para o melhoramento social e para a emancipação moral da mulher". O desprezo pela 
educação feminina abrangia todas as ulheres, senhoras e escravas, a ignorância reforçando ainda mais o 
isolamento e as limitações da vida feminina. Era preciso tirar a venda dos olhos. 

Em 1873, a professora Francisca Senhorinha da Motta Diniz criou em Campanha, Minas 
Gerais, o jornal feminista O Sexo Feminino, que colocava assim a questão, "Não sabemos em que 
grande república ou republiqueta a mulher deixe de ser escrava, e goze de direitos políticos, 
como o de votar e ser votada. O que é inegável é que em todo o mundo bárbaro e civilizado, a 
mulher é escrava, domine o governo monárquico, ou o indiferente despotismo". 

No início deste século, os costumes começam a mudar, o cinema se impõe rias cidades do Rio de 
Janeiro e de São Paulo, multiplicam-se os jornais, o comércio e as fábricas absorvem cada vez mais 
mulheres, as filhas da classe-média saem de casa para trabalhar como professoras, enfermeiras, 
telefonistas. Em novembro de 1917, a Professora Leolinda Daltro, depois de fundar em 191 O o Partido 
Republicano Feminino, lidera uma passeata exigindo a extensão do voto às mulheres (desde o século 
passado o voto era acessível aos hom�ns). Este fato inédito de mulheres na rua protestando e exigindo 
direitos políticos teve enorme repercussão na elite política e surpreendeu vivamente a população do Rio 
de Janeiro. 

Em 1918, a jovem Bertha Lutz, educada no exterior e iniciando na carreira profissional como 
bióloga, publica da Revista da Semana uma carta denunciando o tratamento dado ao sexo feminino e 
propõe a formação de associação de mulheres, visando "canalizar todos esses esforços isolados". Quatro 
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anos depois (1922) é constituída no Rio de Janeiro a Federação Brasileira pelo Progresso Femini110<, 
sob a liderança de Bertha Lutz. 

A década de 1920 foi uma época conturbada, prenúncio das grandes transformações dos anos 30. 
A classe operária se organizava, os intelectuais rompiam com o pensamento tradicional, as classes médias 
pediam mais representação política e as mulheres queriam tudo isso e muito mais' Sensibilizado pela luta 
das sufragistas (mulheres que lutavam pelo sufrágio, o voto) no estado do Rio Grande do Norte, Juvenal 
Lamarti, rc, então governador, obteve em 1928 uma alteração da legislação eleitoral para conferir o direito 
de voto as mulheres no seu estado. Elas foram às urnas, mas seus votos foram anulados pela Comissão de 
Poderc - do Senado. 

No entanto, elegeu-se uma prefeita, a primeira da história do Brasil, Alzira Soriano de Souza, no 
município de Lages, Rio Grande do Norte. 

Em 1932, o governo de Getúlio Vargas formado após a Revolução de 1930, promulgou o novo 
Código Eleitoral pelo Decreto nº 21.076, garantindo finalmente o direito de voto às mulheres brasileiras. 
Nas eleições de 1933, convocadas para a Assembléia Nacional Constituinte, foram eleitos 214 deputados 
e uma única mulher: a paulista Carlota Pereira de Queiroz. Bertha Lutz, concorrendo pelo Distrito 
federal (RJ), fÓi eleita primeira suplente. Nesse processo constituinte havia 40 deputados classistas e 
dentre estes figurava também uma mulher, a trabalhadora Almerinda Farias Gama, representante do 
Sindicato dos Datilógrafos e Taquígrafos e da federação do Trabalho do Distrito federal. 
A história política brasileira nunca se caracterizou pela participação popular, tendo tradição do poder 
autoritário, seja em termos políticos, seja nas relações senhor-escravo, marido-mulher, pais-filhos. A vida 
isolada nas fazendas, a urbanização tardia, o cerceamento político impediram o desenvolvimento de 
relações associativas. Para as mulheres brasileiras, tal cerceamento foi ainda mais profundo. Só a partir 
dos anos 1930 começaram a ter em maior número acesso ao ensino médio e superior, conquistam o 
direito ao voto, fruto da brava luta de punhado de mulheres da elite brasileira, na sua maioria profissionais 
liberais. 

Conquistando o direito ao voto feminino, o movimento não teve forças para superar a 
despolitização das massas femininas e a organização que Bertha Lutz e suas companheiras tinham criado 
quase que desaparece. As mulheres continuam por muitas décadas ainda vivendo uma posição inferior na 
sociedade brasileira. 

O NOVO FEMINISMO 

Nos anos 1960, em paralelo com a luta dos negros americanos pelos direitos civis e com os 
movimentos contra a guerra do Vietnã, ressurge o novo feminismo, apoiado principalmente no livro da 
escritora francesa Simone de Beauvoir O Segundo Sexo, publicado em 1949. O livro estuda o 
desenvolvimento psicológico da mulher e os condicionamentos de sua socialização que a tornam alienada 
e treinada para ser apenas um apêndice do homem. É famoso o seu texto: "Não se nasce mulher: torna

se mulher". 

O ponto de partida para a segunda etapa do feminismo foi a publicação de A Mística Feminina, 

da americana Betty Friedam. Este livro busca explicar "o mal que não tem nome", a angústia do eterno 
feminino, da mulher sedutora, frágil e submissa. A insatisfação com seu cotidiano se alastra e as 
mulheres, agora com mais educação, vão à luta. Mulheres americanas, francesas, inglesas, italianas 
ganham as ruas: O Privado é Político, Nosso Corpo nos Pertence, foram algumas da idéias difundidas 
pelo movimento. Todavia, é a luta pela discriminalização do aborto e a denúncia da violência no lar que 
mobilizarão milhares e milhares de mulheres no mundo inteiro ao longo deste anos. A revolta das 
mulheres chega mesmo a repercutir nos organismos internacionais, levando as Nações Unidas (ONU) a 
instituir o ano de 1975 como o Ano Internacional da Mulher. 

No Brasil, o Ano Internacional da Mulher foi um importante marco no ressurgimento do 
feminismo. Debaixo de regime militar, com as liberdades democráticas cerceadas, a iniciativa da Nações 
Unidas propiciou às mulheres brasileiras um espaço de discussão e organização No Rio de Janeiro, um 
grupo de intelectuais, estudantes universitárias e dona de casa articulou as comemorações que 
culminaram com a fundação do Centro da Mulher Brasileira (CMB), primeira organização do novo 
feminismo. Logo a seguir, na cidade de São Paulo, outro grupo de mulheres monta o Centro de 
desenvolvimento da Mulher Brasileira (CDMB). 
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Também sob os ausp1c1os das Nações Unidas, aparece o Movimento Feminino pela Anistia 
(MF A) unindo a luta pela democratização do país com a discriminação específica de gênero. Em função 
do MFA, é lançado o jornal Brasil Mulher, ainda em 1975. Porém, o primeiro periódico a se apresentar 
como feminista foi o Nós Mulheres, que afirmava a opressão sexual da mulher. Este momento foi bem 
definido por Zuleika Alambert: "A proclamação do Ano Internacional da Mulher em 1975 foi 
então, do ponto de vista prático, o detonador de um movimento de mulheres mais amplo no 
país... Campanhas específicas foram lançadas, jornais feministas, embora de vida curta, 
apareceram e desempenharam um importante papel de mobilização, organização e luta das 
mulheres". 

No início dos anos 80, havia inúmeros grupos de mulheres espalhados pelo Brasil, num amplo 
leque de posições feministas, constituindo um movimento de mulheres brasileiras. Este movimento 
alcança as mulheres trabalhadoras, que passam, por sua vez a organizar dezenas de encontros. São 
metalúrgicas, químicas, trabalhadoras em geral, que, despidas das diferenças, se descobrem mulheres, 
oprimidas, mas que se desejam autônomas na sua luta específica em relação aos partidos políticos, aos 
homens e ao Estado. 

A premência de se atuar contra todo tipo de violência da qual é vítima a mulher emerge como 
idéia no Encontro Feminista de Valinhos (junho de 1980, São Paulo) com a recomendação da criação de 
centros de auto-defesa. Quem ama não mata. É então que o SOS-Mulher ganha fôlego, traduzindo-se na 
criação das Delegacias Especiais para o Atendimento de Mulheres Vítimas de Violência (DEAMs). A 
primeira é implementada em 1985 em São Paulo e rapidamente várias outras são implantadas em outros 
estados brasileiros. 

A lenta chegada ao estado de direito no Brasil, após a anistia de 1979, culmina no início dos anos 
80 com uma maior participação política na sociedade brasileira e um grande chamamento à atuação das 
mulheres. O que fazer, então? Continuar nos movimentos sociais, entrar nos partidos e disputar as 
eleições? Em 1982, nas eleições diretas para os governos estaduais, o movimento de mulheres atua e em 
vários estados é elaborada uma plataforma feminista submetida aos candidatos. O nome cunhado pelo 
movimento feminista do Rio de Janeiro acabou ganhando o país e o Alerta Feminista virou uma 
tradição. 
Passada a eleição, os avanços se manifestaram na criação, em 1983, nos estados de São Paulo e Minas 
Gerais (neste estado de forma diferente do paulista), de um órgão para traçar uma política pública para as 
mulheres: o Conselho estadual da Condição Feminina. 

Com a Nova República ( 1985), essas experiências estaduais são alçadas a nível federal, com a 
aprovação, pela Câmara Federal, do projeto de lei nº 7.353, que estabeleceu o Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher (CNDM). Sua finalidade era a formulação de políticas com vistas à eliminação da 
discriminação contra as mulheres. O Conselho teve uma atuação marcante na campanha da Constituinte 
de 988, através do chamado Lobby do Batom, na área dos direitos reprodutivos e no combate à violência 
contra a mulher. 

Em 1989, o CNDM foi desestruturado e o Governo Collor colocou uma pá de cal no que restou ao 
tirar a autonomia financeira e administrativa do órgão. Todavia, no embalo do sucesso do CNDM 
( 1985/1989), multiplicaram-se conselhos estaduais e municipais em dezenas de estado e em alguns 
municípios. Uns, fruto da demanda local do movimento de mulheres, outros de caráter eleitoreiro, todos, 
no entanto, funcionando precariamente. 

A experiência demonstra que a história de luta das mulheres brasileiras, embora pontuada por 
obstáculos, e com uma articulação limitada com o estado, não pode mais ser ignorada pois tem 
contribuído valorosamente para mudar a cara do Brasil. 

Atualmente, centenas de grupos se espalham país afora, mas a mulher continua sendo uma 
trabalhadora discriminada: nossa ausência nas esferas das decisões e execuções de políticas públicas, nos 
organismos de classe, nas hierarquias das igrejas e nos partidos políticos é a manifestação mais clara da 
exigência de um novo espaço social e de novas relações entre os sexos. 

A existência palpitante das lutas feministas pode ser mensurada pelo movimento Articulação de

Mulheres Brasileiras que entre 1994 e 1995 mobilizou centenas de brasileiras para redigir um 
documento reivindicatório para IV Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher (Beijing, 
1995). Foram 91 eventos envolvendo mais de 800 grupos femininos em todo o país. A discussão do 
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documento oficial do governo brasileiro contou igualmente, durante sua elaboração, com a reflexão 
feminista. 

Ao chegar o poder, o governo Fernando Henrique Cardoso reinstituiu o Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher. 

Hoje a bancada feminina no parlamento brasileiro promove a Campanha Mulheres Sem Medo no

Poder, num grande esforço para aumentar o poder das mulheres, em particular nos espaços políticos 
institucionais. Esta cartilha faz parte dessa campanha, esperando contribuir para que as mulheres 
enfrentem o desafio do poder político. 

DESCENTRALIZAÇÃO E PODER LOCAL: NOVOS DESAFIOS PARA OS MUNICÍPIOS 

Por ocasião da proclamação da República, em 1889, o Brasil tornou-se uma federação, que reúne 
hoje 26 estados. Ao longo deste século, prevaleceu um sistema de governo fortemente centralizado em 
torno da União, com menos poder para estados e municípios. 

A palavra federação significa a união das partes ( estados) em torno a um interesse comum, sob a 
égide do governo federal. Significa, portanto, uma organização territorial do poder, articulando as 
relações entre o poder central e as esferas estaduais. 

A grande novidade implementada pela Constituição de 1988 é os municípios brasileiros tornarem
se entes federados, em igualdades de condições com a União e os estados. Ou seja, eles passam a fazer 
parte da federação brasileira, de forma autônoma, sem estarem subordinados à União e aos estados, como 
anteriormente. 

A Constituição de 1988 também aumentou as transferências de recursos da União para estados e, 
sobretudo, para municípios. Os governos estaduais tiveram sua participação na receita tributária nacional 
ampliada de 26% para 29%. Já os municípios foram bem mais aquinhoados: sua participação elevou-se de 
10% para 17% depois de 88. 

Paralelamente, a Constituição redefiniu algumas atribuições dos três níveis de governo. Por 
exemplo, funções antes de responsabilidade do governo federal, nas áreas de saúde, educação e 
assistência social, foram repassadas para estados e municípios. É o caso da municipalização da saúde com 
o SUS (Sistema Único de Saúde). Da mesma maneira, a ausência de uma política nacional de habitação
fez com que na prática, durante a década de 80, as prefeituras assumissem o dever de atender à demanda
por moradias populares e melhoria das condições de vida das populações urbanas. O saneamento entrou
na pauta dos grandes problemas municipais.

Essas mudanças - mais recursos nas mãos dos municípios e novas e maiores responsabilidades -
são denominadas descentralização. Ela permite o aumento do controle, por parte da população, 
dos serviços prestados pelo setor público, em nível local. Mas se a descentralização não for 
acompanhada de uma maior participação democrática do conjunto da população, ela 
significará meramente mais poder para o prefeito. 

A descentralização fortalece o papel dos municípios na elaboração, execução e gestão de um 
número crescente de políticas públicas, em particular, daquelas políticas voltadas para o atendimento dos 
serviços básicos, indispensáveis à melhoria do cotidiano: transportes, moradia, saúde, escola, creche, etc ... 
Por cuidarem do dia a dia das famílias, lidando com crianças, idosos, servindo a todos, cozinhando, 
lavando, preocupadas em tornar sempre melhor o bem-estar do que as cercam, as mulheres tornaram-se 
mais sensíveis para os problemas dos seus familiares e das comunidades. 

Descentralização pode significar mais cidadania! Com as mulheres no poder, uma 
cidadania mais ampla, porque vai incorporar novos direitos! 

É por isso que o cargo de vereador tem agora mais importância que no passado. 
No município, o vereador ou a vereadora, por ter maior conhecimento dos problemas da 

população e das dificuldades financeiras enfrentadas, sabe quais são as prioridades e pode direcionar 
melhor o gasto público, tornando mais eficiente e transparente a administração. 

O gasto social por habitante cresceu no país nos últimos anos. Muitas vezes o problema não é só o 
volume do gasto, mas a forma como o recurso é aplicado. Gente séria na prefeitura pode melhorar e muito 
a qualidade da administração, tornando-a mais democrática, redistribuindo com mais justiça o dinheiro 
público. 
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No entanto, dado o alto grau de desigualdade entre mumc1p1os brasileiros, muitos deles 
encontrarão dificuldades bem maiores para desempenhar tão bem essa nova função. As receitas - o 
dinheiro de que dispõem as prefeituras para sua gestão - variam muito de um município para o outro em 
razão do nível de desenvolvimento econômico local. É por isso que se fala que é grande o número de 
municípios que vivem das transferências constitucionais, isto é, seus recursos se limitam quase que 
exclusivamente áqueles enviados pelo governo federal. Esses municípios são os mais pobres e menos 
desenvolvidos. 

Isso quer dizer que os desafios colocados para os vereadores e vereadoras são também desiguais. 
Vão variar de município para município. Onde falta dinheiro é mais complexo arbitrar os conflitos e 
definir o que é o prioritário para a população local. 

A participação das mulheres na vereança pode, ao aumentar, contribuir em muito para que 
questões raramente consideradas como importantes sejam incorporadas nas prioridades da pauta de ações 
mumc1pais. 

QUAL O SEU PAPEL COMO VEREADORA? 

Quer um exemplo? Você sabia que, há dez anos atrás, foi criado o PAISM - Programa de

Atenção Integral à Saúde da Mulher - com a finalidade de oferecer às mulheres principalmente um 
assistência de saúde completa para todos os momentos da sua vida reprodutiva? Isto é, para ajudá-Ia a 
optar por um método contraceptivo de sua livre escolha, para cuidar da sua gravidez, para diagnosticar a 
tempo problemas ligados ao câncer da mama ou ao câncer uterino, para orientá-la corretamente por 
ocasião da menopausa, dando-lhe confiança para seguir tendo uma vida sexual saudável e legal, sem ligar 
para idade. 

Pois é, o P AISM, embora de responsabilidade de todos os municípios, só existe mesmo em poucos 
lugares (algumas cidades grandes) e funciona limitadamente. A crise do sistema de saúde no Brasil vem 
emperrando sua implementação. Como vereadora, você pode ajudar a deslanchar o PAISM no seu 
município e ainda convencer seus outros colegas vereadores da importância da sua cidade contar com um 
programa de assistência integral à saúde da mulher. Vai ser melhor para todos, homens e mulheres! E os 
índices tão ruins de mortalidade materna no Brasil talvez possam melhorar! 

E as creches? Quase não se fala mais nelas! Nós sabemos como é difícil para as mulheres 
encontrarem soluções de qualidade que lhes permitam associar educação e cuidado dos filhos com 
trabalho, seja em casa ou na rua. É sempre uma ginástica danada a gente dar conta de tudo! No Brasil, a 
escola só é obrigatória a partir dos 7 anos! Até lá, as crianças ficam inteiramente sob responsabilidade da 
família, quer dizer, das mães. É preciso encontrar uma forma de substituir o cuidado das mães. Seja por 
todos o dia, para quem trabalha fora, seja, por algumas horas do dia, para quem precisa de um tempinho 
livre para ir às compras ou ao médico. 

Na prefeitura, como vereadora, você pode ajudar a criar novos serviços de atendimento à pequena 
infiincia, ajudando a todos, homens, mulheres e crianças! As creches podem se tornar uma prioridade na 
sua cidade, no seu bairro, se você e outras companheiras estiverem lá, eleitas, lutando para conseguir isso 
com o apoio de outras mulheres e homens,. 
A lista de carências é grande e os recursos nunca são suficientes para se fazer tudo o que é necessário. 
Como se perde dinheiro em coisas sem importância! Como vereadora, você vai poder pa1ticipar das 
discussões sobre orçamento, tornar essa discussão mais democrática levando-a para sua comunidade e 
trazendo para dentro da Câmara de Vereadores as demandas mais prementes da população! 

Você vai poder contribuir para transformar e melhorar a forma como é aprovado o orçamento do 
seu município, tornando-o mais participativo e menos centralizado. Essa discussão pode sair da Câmara e 
ganhar as ruas, promovendo uma nova relação entre Estado e Sociedade, permitindo que o cidadão e a 
cidadã possam fiscalizar melhor o que faz a prefeitura e promover novas ações. 

O orçamento é votado a cada ano: o prefeito propõe metas, definindo linhas e prioridades de ação. 
A Câmara de Vereadores analisa a proposta, discute, muda o que julgar conveniente e, depois de muita 
negociação, aprova um plano de despesas e uma lista de objetivos a serem realizados. No meio do 
caminho, às vezes, é preciso voltar a discutir o orçamento, fazendo modificações. Esse é um processo 
político muito importante, pois ele estabelece i o que vai ser feito no seu município. 

Alguns municípios brasileiros estão implementando programas de renda mínima e bolsa-escola, 
que consiste em dar todo o mês algum dinheiro para as famílias mais carentes sob a condição de que suas 
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crianças freqüentem a escola ( o valor pode chagar até R$ 100,00). Quem sabe você ajuda a trazer essâ 
idéia para seu município? 

Com você lá presente, vai ser possível inovar e incluir na reformulação de leis orgânicas e planos 
diretores questões de interesse das mulheres também. Mais do que isso, vamos ampliar nosso espaço de 
participação, nós mulheres que passamos tanto tempo tendo que falar de coisas que os homens muitas 
vezes acham sem importância. 

Você sabe o que é lei orgânica? A lei orgânica é uma espécie de Constituição Federal para os 
municípios. Existe também uma Constituição Estadual, mas nos municípios funciona a lei orgânica, que 
estabelece as regras básicas de funcionamento da administração e dos poderes municipais constituído. A 
lei orgânica determina o que faz o prefeito, o que faz a Câmara dos Vereadores, que matérias podem ser 
preparadas por ela e enviadas para o prefeito, etc ... 

Você precisa conhecer a lei orgânica do seu município. Consiga uma cópia, estude e 
veja como usá-la na sua campanha! Muitas leis orgânicas devem ser melhoradas. Vá desde já 
sabendo aonde e como 1 

Quer um exemplo? Como vereadora, você pode propor emenda à lei orgânica que tratem da 
prevenção e combate à discriminação da mulher como nos casos de assédio sexual. 

Você sabe o que é plano diretor? É aquele conjunto de regras para definir o funcionamento da 
cidade/município. Isto é, como se vive, como se mora, como se circula, como se estuda, qual o serviço de 
saúde que se quer. Em cada plano diretor de cada município deve estar explicitada qual a política de 
saúde, qual política do uso do solo, qual a política ambiental, qual a política educacional, qual a política 
de oferta de infra-estrutura, inclusive de transporte. O plano diretor também estabelece uma política de 
ação comunitária, orientando como a população pode participar da discussão dessas políticas. 

O plano diretor ê um direito de todo município! 

Todos os assuntos da prefeitura são também assuntos de mulher! 
Essa vai ser a grande transformação! 

E você vai estar lá para fazer isso acontecer! 
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PROPOSIÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO SINDICAL 

I: INTRODUÇÃO. 

1: A Natureza do Encontro de João Monlevade. 

Esta reunião se fez com a convocação de alguns dirigentes sin 

dicais, não todos. Os que foram chamados aqui, a convite do Sindicato 

dos Metalfirgicos desta cidade,reuniram-sP não pela identificação com ' 
determinadas correntes ou partidos políticos; o critério que �residiu 

a seleção de convidados foi congregar dirigentes sindicais que tives

sem em comum, a preocupação de definir caminhos para a atuação sindi

cal e a consciência de que o exercício do mandato sindical envolve o 

compromisso de se colocar a serviço da categoria. Outrossim, participa 

ram como convidados, pessoas vinculadas à luta da Classe Trabalhadora, 

através de movimentos como a Pastoral Operária e Atividades Comunitá

rias de Base. 

O que se pretendeu nesse encontro nao foi uma réplica ou cen 

sura a encontros anteriores: eie teve tão somente uma intenção positi 

va - resultar em identificação de estTatégias, metas e princípios con

sensualmente aceitos, para alterar qualitativamente as formas de atua 

ção sindical, tendo em vista seu revigora�ento, buscando a adesão de ' 

outros setores atuantes no campo e na cidade. 

2: O Modelo Econômico e su�s Formas de Sustentação 

Todo um projete de dominação se implantou meticulosamente no 

país a partir de 1964, cm função dos interesses da empresa multinacio 

nal, garantidos através de: aTrocho salarial, barateamento da mão de o 

bra pela extinção da estabilidade, obstrução dos instrumentos de .luta 

de classe, repressão permanente, inclusive dentro das fábricas e na zo 

na rural, liberalização da remessa de lucro, criação do FGTS. Para o 

controle dos Sindicatos não foi necessário nenhum apelo a jurista de 

plantão: a legislação sindical que já existia e continua em vigor até 

hoje, dava ao governo, os instrumentos necessários. Buscou-se criar , 

finalmente, urna sociedade de consumo para os bens de serviço sofistica 

dos - que nada tinha a ver com as reais necessidades do povo - a fim 

de permitir o desenvolvimento das multinacionais. 

Ora, a criação deste mercado, com a capacidade ajustada à pro 

dução indu�trial em escala, num país basicamente pobre, só era viável 

a partir da concentração da renda nacional numa pequena faixa da pop� 
lação, com violento empobrecimento de uma faixa mais larga. 

O repressivo achatamento salarial não foi, pois, consequência 

de algumas faltas na implantação do modelo econômico; pelo contrário , 
foi um dado previamente avaliado e calcula�o, com que se jogou para 

construí-lo. 
Essa pequena faixa da classe média alta, mais a burguesia em 

presaria! nacional, para quem se reservou parcela do bolo das multina 

cionais, passaram a constituir, então, a sustentação política do regime. 
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Precisava ele, porém, para manter-se de reprimir os anseios da 

faixa de população programaticamente excluída do bolo. A coesao 

larga 

das 

forças armadas em torno do regime, passou a ser assim, essencial ã sua 
sustentação; a heterogeneidade das camadas sociais de que provinham os 
oficiais, entretanto, poderia ser um dado de desajustamento com o mod� 
lo. Em função pois, do segmento armado da Nação, foi necessário buscar 
um suporte ideológico para o regime, o qual resultou numa doutrina de 

Segurança Nacional. Ao lado disso, - e não deve ser surpresa para nin 
guém, - grande parte da intelectualidade brasileira, disvinculada da 

prática social das classes po?ulares, foi facilmente cooptada pelo re 

gime. 
De sorte que, com tal nível de sustentação e apoio, o modelo' 

implantado é dificilmente alterável pelas vias a seguir analisadas: 
a: por via de transação política. - Pelo livre jogo das for

ças políticas geradas pela burguesia, jamais se conseguirá 
alterá-las. Primeiro porque, dentro de uma colocação pre-
viamente definida, admite-se oposição ao Governo mas nao

ao regime; - e o modelo, em função da ideologia dominante, 
é inerente ao regime. Assim, admite-se na cena política a 
presença de partidos de oposição e setores mais liberais , 
chegam a admitir até mesmo que um nartido de oposição con 

· quis te o governo - desde que seja oposição "confiável",
isto é, que não altere o regime;

b: por via de vanguardismo político disvinculado das bases p� 
pulares e arvoverado em direção dos trabalhadores ou de um 
espontaneismo que considerasse a fome do povo e agitação 
estranha à classe, fatores determinantes na conquista de 
um novo regime social cujo poder esteja efetivamente nas 
mãos dos trabalhadores do campo e da cidade. 
Não se pode aceitar o poder político �orno um monopólio da 
classe dominante. O que se quer, em Última instincia, é 
construir uma sociedade dirigida pelos trabalhadores,e vo!. 
tada para as aspirações de justiça das classes populares 
Entretanto, o momento atual exige que este objetivo seja ' 
buscado através de lutas programadas e de campanhas que le 
vem o trabalhador a conquistar sua liberdade, seus direi
tos e sua esfera de participação na vida política do país. 

· Na verdade, a mobilização da classe trabalhadora é a única
condi

polí 
de 

força política capaz de, efetivamente, estabelecer 
ções de oposição ao próprio Iegime. Essa mobilização 
tica exige ações táticas e estratégicas que, dentro de 
terminada conjuntura, não descartam, inclusive, a atuação 
na esfera parlamentar, embora se reconheça;.· que, oara os 
trabalhadores da cidade e do campo, ela · é determinante 

na mudança social. 
O movimento sindical detém considerável potencial de orga 
nização e mobilização social, capaz de opor-se ao aparato 
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de segurança do poder, em condições de ameaçar a estabili
dade de seus detentores e levá-los a dobrarem-se frente às 
exigências dos trabalhadores do campo e da cidade. 

3: Análise da Atuação Sindical 

Há indiscutíveis elementos da atuação sindical internos e ex 
ternos. Internamente, ela é inibida pelo fato inquestionável de que a 
maioria cos sindicatos está nas mãos de dirigentes acomodados.pelegos, 
sem qualquer vínculo com a categoria. Externamente, uma legislação re 
pressiva que estreita a margem de atuação dos sindicatos, em que a a
ção dos trabalhadores está sob a permanente ameaça de "cassação branca" 
e de perseguições e represálias patronais de toda ordem. 

A atuação sindical é dificultada também. pela atitude por ve·· 
zes irracional de intolerância e sectarismo de certos setores ligados 
ao movimento sindical. 

g inegável, no entanto, para a luta dos trabalhadores, a con 
tribuição da oposição sindical quando esta tem origem nas bases das C! 
tegorias e, considera o sindicato olegítimo Órgão de representativida
de da classe. g indispensável, portanto, a democratização da estrutura 
interna e a participação da categoria no sindicato, de modo a torná-lo 
um Órgão a serviço de.suas bases, evitando atitudes que neguem a sua 
legitimidade como Órgão de representação da categoriJ. 

" 
'\ 

O quadro é até aqui pessimista - a conclusão deve ser igual-
mente negativa? Não! E não porque a realidade mostra exemplos de recen 
tes movimentos populares vitoriosos. O que prova que mesmo na situação 
atual, mesmo nos estreitos limites da "legalidade formal" vigente,_ a a 
tuação sindical vem conquistando maior espaço de liberdade popular e 
forçando na prática. a ,;abertura". Ao invés de,creditar os exi to-s sonente ao 
magnetismo de lideranças e de debitar os malogros à l�gislação e ao re 
gime repressivos, será mais construtivo ••• procurar t

1

ambém,na observân 
eia ou não a certos princípios e estratégias de atuaçro a causa das no! 
sas vitórias ou derrotas, bem como em outros fatores fonjunturais e na 
avaliação correta da realidade. 

Partindo, pois, destas convicções: 
1: há espaços para a atuação sindical e condibqes deàmpliá-los; 
2: a atuação sl�pode obter algumas altrrações no modelo 

econômico de concentração de renda, alinhar-se a seguir,o! 
denadamente, os princípios, as metas e_asl estratégias suge 
ridas para a atuação sindical. 
Propõe-se aqui, um modesto e programático PLANO DE AÇÃO. 

II: PLANO DE AÇÃO. 

1: Princípios Norteadores da Ação Sindical. 

a:buscnr a unidade sindical mediante o convítio 
com as oposições; 

democrático 
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b) agir sempre em função das necessidades e da vontade das bases
e conscientizá-las com relação a seus �roblemas;

e) jamais vincular o sindicato a partido político, pois choca-se
com o princípio da liberdade, da autonomia e da unidade sindi
cal a sua subordinação a um partido;

d) ampliar e aperfeiçoar, de modo permanente, os laços intersindi
cais, para dar unidade a reivindicações básicas, visando a cri
ação de organismos que promovam a integração dos trabalhadores
da cidade e do campo a nível regional e nacional;

e) democratizar a estrutura interna e a participação da categoria
no sindicato de modo a torná-lo um Órgão a serviço de suas ba
ses, estimulando o surgimento de novas lideranças;

f) sempre que se lançar em campanhas por vantagens imediatas, bus
car incluir· reivindicações políticas de caráter duradouro;

g) incentivar a articulação entre as lutas do movimento sindical
com as lutas do movimento popular (bairro,terra,etc.), na cida
de e no campo.

2: METAS. 

a) arquivamento do anteprojeto da CLT elaborado pelo Governo;
b) fim da CLT e elaboração de um Código de Trabalho que preveja;
b) 1: Contrato Coletivo deTrabalho em substituição ao Contrato

Individual de Trabalho; 
b) 2: Liberdade e Autonomia Sindicais de acordo com a Convenção 

87 da OIT, preservado o princípio da unidade sindical; 
b) 3: Estabilidade no emprego, a partir do contrato de trabalho.
c) derrogação da legislação reguladora da greve e emenda constit�

-cional que permita seu pleno exercício, sem lei ordinária que
a regula.

Obtidas as alterações acima, implanta-se a filosofia de que ,
no campo trabalhista, a negociação direta será a fonte priJei
ra das normas reguladoras do trabalho, excluindo-se a �resença
do Estado, através do Executivo nas relações Capital X Trabalho;

d) participação efetiva nas empresas com a eleição de representa�
tes por trabalhadores, visando se ter acesso, analisar e discu

'
-

tir todas as medidas empresariais, 'criando formas de controle
das condições de trapalho, das dispensas, da disciplina e de
todos os assuntos que lhes interessa diretamente;

d) 1: participação nos lucros da empresa segundo critérios a se
rem estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho. 

e) busca de um organismo nacional de coordenação das· atividades
sindicais, criado à partir das bases, o qual representará os
sindicatos em seu reiacionamento com organismos internacionais;

f) extensão do voto direto a todas as instincias da representação
sindical, com direitos iguais das partes concorrentes no pro
cesso eleitoral.
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3. ESTRAT�GIAS

Os sindicatos que julgarem conviniente a identificação com os 
princípios e metas aqui apresentados, buscarão desenvolver de imediato; 

a) permanente trabalho de mobilização e conscientização das bases
mesmo quando não esteja prevista qualquer campanha;

b) observação minuciosa entre os membros da categoria, detectando
possíveis vocações para liderança, no sentido de estimulá-las
e treiná-las, a fim de renovar e ampliar as lideranças sindi
cais. Seria recomendável que os sindicatos instituissem, em C!
ráter permanente, treinamento de lideranças sindicais;

c) idêntico trabalho de observação junto a quadros de sindicatos
não identificados com esses propósitos, a fim de, localizadas
:ideranças afinadas com esses objetivos, assessorá-las na luta
pela conquista do �eu sindicato, com o consequente afastamento
de direções pelegas;

d) no momento oportuno - depois que avaliações objetivas tiverem
concluído pela viabilidade prática - decretar a greve de soli
dariedade, sempre de duração simbólica (um dia/uma hora),tendo
em vista a defesa dos interesses dos trabalhadores;

e) organizar diversas formas de luta, no sentido de se obter am
pliação dos direitos do trabalhador da cidade e do carnno,inclu
sive pressionando o Poder Legislativo;

f) institucionalizar mecanismos de consulta, de troca de experiên
cias, de análise e de planejamento da atuação sindical, na fo!
ma de seminários, congresso ou encontro de realização periódi
ca e pré-fixada (trimestral/semestral ou anual) o qual seria o
embrião de urna futura organização inter-sindical, que, portan�
to, começaria a funcionar, na prática, a partir das bases,· an
tes de existir �ormalrnente;

g) criar mecanismos que possibilitem a formação do Fundo de Greve
e de recursos necessários às lutas da categoria, sem interfe -
rência do controle do Estado;

h) buscar e apoiar assessorias qualificadas GUe a exemplo do
DIEESE e a serviço do sindicato, ajudem a classe em suas lutas
e metas, especialmente por ocasião das negociações coletivas

FINALIZANDO: 

Os participantes do Encontro de João Monlevade, dirigentes 
sindicais líderes operários e militantes do movimento po�ular - compr� 
metem-se a encaminhar essas proposições às bases, a fim de que sejam 
discutidas. Todavia, reconhecem nessas proposições pontos fundamentais 
que asseguram a sua unidade de ação na atual conjuntura e norteiam os 
seus passos futuros na luta. Propõem-se, desde já, multiplicar os en
contros corno este, a fim de articular o movimento popular engajado na 
busca da libertação integral do povo brasileiro. 

João Monlevade, 09 de fevereiro de 1980. 

(Segue a-assinatura de 30 candidatos). 
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SINDIPETRO - CUBATÃO 
SINDICATO DOS METAL0RGICOS DE SANTOS 
PASTORAL OPERÁRIA DE JOÃO MONLEVADE 
ASSOCIAÇÃO GA0CHA DOS SOCIÕLOGOS 
SINDICATO DOS �DICOS DO ESPfRITO SANTO 
FEDERAÇÃO DAS INDOSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
MET.L.LJRGICO RIO 
PASTORAL OPERÁRIA DE CAXIAS DO SUL 
SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DE MINA� GERAIS 
SINDICATO DOS TRABALHADORES METAL0RGICOS CAETE 
SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DE MINAS GERAIS 
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL 
PRESIDENTE ELEITO DO SINDICATO DOS BANCÃRIOS DE PORTO ALEGRE 
(CUJA DIRETORIA, COM MANDATO Ã FINDAR-SE EM OUTUBRO DE 1981, 
ESTÁ NO MOMENTO AFASTADA DA DIREÇÃO DO SINDICATO) 
S.T.M. - J.M. 
SINDICATO SECURITÃRIOS DE PERNAMBUCO 
SINDICATO DOS METAUJRGICOS SÃO BERNARDO E DIADEl1A . 

. SINDICATO .-EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCÃRIOS SP . 

. SINDICATO BANCÃRios·· BELO HORIZONTE 
SINDICATO TRABALHADORES METALORGICOS JOÃO MONLEVADE 
UNIÃO DOS TRABALHADORES DO ENSINO DE MINAS GERAIS 
TF�.BALHO DE PASTORAL POPULAR JOÃO MONLEVADE 
MEMBRO DA PASTORAL OPERÁRIA DA DIOCESE DE SANTO ANDRg (SP.) 
E ASSESSOR DE COMUNIDADES DE BASE 
ASSESSOR JURfDICO SINDICATO DOS METAL0RGICOS JOÃO MONLEVADE 
ADELAR D. DAVID 
ANTÔNIO DE FARIA LOPES 
JOAQUIM ARNALDO 
AGOSTINHO PRETO 
ANIZIO B. DE OLIVEIRA 



ENCONTRO DE 

REORGANIZAÇAO DA 

JUVENTUDE OPERARIA 

CATOLICA-JOC. 

Dia 29 de março de 2003, de 9 às 12 
horas. 

Local: CEP AL- Rua Capitão 
Chaves,60 - Nova Iguaçu. 

Jovem: sua presença é fundamental! 
Adulto: incentive o jovem de sua 
comunidade a participar desse 

projeto. 

Organização: Grupo de Trabalho 

da JOC- Baixada 



ENCONTRO DOS it':ILITA1fTES SIN:JICAIS DO ESTA�1C .DE SÃO PAULO 
---------------------==--=====�============�-�=========== 

- l'ROT:OSTA DE :-· �·t:. -

Sabado(12.05.e9) ANÁLISE Proposta de oood.: Ana(SP) e Vera(Fr) 

9 :_30- Abertura,discussão aa pauta e in.içj o · .fa. a.:e{J i2� de ooajuntura

12:30- Almoço 

12:30- �iniçio com aná:i_ib,;) da Juventude Trabalhadora 

18:30- Jantar 

Noite- livre para entr4samente(lazer) 
'. 

Domin8()(13.05.89) AÇ10 DO MOVIMENTO Coorde.: Tina.e Ana(lfaúa)

08 :30- .lvaliaçlo da açio sindical do estado ( le ta.ntar dificuldades e� 

.:·.n.ecess idade a )

12:30- ilmoço 

14100- Exigençiaa • encginbamentos para a pNparaçie do pr6ximo enooA 
tre sindical 

16:00- Encerraaente 

LOCAL: Sede de Jundi&i 

P:noposta de secretaria: B�.nata e llarga.rida 

pJ.RTIOIPABffSa 

Ee"taaos propondo que a participqlo neste encontro se�a a seguin-

te: 
- Dois coordenadores de cada cidade mais doia. ailitantes envolvido cotl

açlo sindical. Além desses proposta de ])articipar: Sandra(Am), Isilda( 

fortaleciaento em SP), Manoel• �urdes(assessores) e Antonio(campinas) 
J.l 

• as cidades onde não houver coordenação de cidad� fazer uma discuasêo
quanto a participante. 

• Maiores ·informações comunicar com a Tina.

* Trazer roupa de cama e colchonetes.



-l · ' l,;l l A TÓI\ 1 O: [NCONTIW NACll AI 1 E ASSl:S,'lWI S 

JOB B I\ A S I l E I I\ A 

REAl IZADO NOS DIAS 22 A 24 [) E N O V EM R I\ l � / , 

l OCAl : S E C' I\ E TA I\ 1 A D O NAC' 1 AI EM SAO PAIII O.

PAUTA: 

1 - ANÁLISE DA REAl IDADE 

l. An�l,se da conjuntura politico econo1111ca

2. An�I ise da conjuntura Eclesial

LCl ESIÁSTICOS [)A

' 

a. Modelos de Igreja, sua relaç�o com o mundo do trabalho

e como nos�situamos frente a estds propostas.

b. Como se d� a relaçao da Igreja com Mov. Popular e Sin

dica 1.

e . Qual a nossa v1sao quanto a auton()mia e participaç�o '

dos leigos na Igreja.

11 - ASSESSORIA AO MOVIMENT 

] . Avaliar o papel cumprido pelos Assessores no Movimento, 

hist�ricamente e na atual idade. 

a. Partindo da cxpcr, nc,a de cada urn, situar as dificul'

dades que encontra pJr� assessorar o movimento e quais

as contribuiç�es qu' est� experi�ncia trouxe para ,a 

vida. Dentro disso, como vem0"6 a questao do grupo de 

base, aç�o mi I itante e RVAO. 

b. como sentimos que o papel de assessoria do movimento '

contribuiu para a Igreja popular?

e . O que temos de especifico para of0recer a luta dos tra

balhadores?

e . Com o ava I i amos r t\ 1 a ç � o d o mo v i me n to com a I g r e j a ?

.111 - JOC INTERNACIONAL ( o conflito Internacional) 

a . I\ 1 -! t o ma d ..:i h i s t (l r i e a d o c o n f I i t o . 

b. Conjuntura atual e perspectivas.



(". Corno ('sta a d s s (! s s o,� r d
d. 1 n l'orrn1' dt1 1·drn i nh,1d.i do rnov i lli<'11f- o 111> 1·o rd: i ll<'nh·

('(' I (�Si c1 1 i 11 t- <'r· llLlc i ona 1 • 

ps dest1f'ios ("<>lo (·t1dos P <ll'd o Rr·.i--.1 1.

IV - EI E ICÕES PARA ASSESSORIA NACIONAi

-d. C o rno ('st.,-1 s1, d<111do o pr·11c,·--.--.".
6. Aval iaçao e discussao quanto dos r1om1's propostos.

QUEM ESTEVE:

Estiveram presentes:

(' (jlld Is 

Alberto Abób (SP), Valeróm (Coord.), l,">n<•rdo (P.F.RS/, Arlondo (V. Redonda/RJ),ronaldo (RJ), Luis (Contagem MG), Lires (Canoas/RS), sandra (coord.Ampl.SP), M� nóca (Coord.Ampl .RS),' l.cacó·r. (coord.)Valter (SP), Manuel (SP), Jos-, Ferreóra (Conta gem MG), EI óas (Bel�m) Francós (Contag,•m MG), Margaróda (coor)Jo�o Bosco ( SP) . 

Ao se apresentdr cada parti(" i ante disse h� quanto'tempo conhece a JOC e tamb�m sua expectc1tivas em relaç;o ao encontro que foram:

Ve r as dificuldades de sentar e m os 1111 1 itantes. V<! r como funciona a maqu I na da I gri;_j,1.
Como trabalhar a assessor ia e os prohlemas que os mr itan 'tcs levantam. 

Oua I o pape I do assessor e buscaç fo r'rnaç�o a partir das exper;r enc Ia. 

Proporcionar RVA aos assessores.
O papel da classe trabalhadora e dos c1ssessores. Apro fundar a caminhada da assessoria <' tirar I i nhas comuns'.Como est� o conflito internacinal.

Qual 

dade. 

a contribuição dos assessores na questao da eclesial i'

J. ANÁLISE DA REALIDADE (conjuntura pol itica, econc';mca)

Trabalhou-se em 3 grupos, subsidiados por alguns
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j t Ul·n de I vs nsbl'l' L111d 1 1 s1· d.i 1·1111.i 111d lll'd . oL.t r-o sobrt· mo
-l'X ,OS, . 

d t�los d 1 • l_q1't>_Í <1s, c outr�o c;obrt· ,1 .i-..;-..;1---.. --.01·1.i no movimc•nhi. 

Pl ENÁRIO: 

A CONJUNTURA 

to do povo diante da po 1 1 , ·a do gov t't'1w. Rl vc Iam que t' 1 1i--.u 

ficiPnte a organ1zaçao 

lc1 dl' voto foi 

mob i I i zaç�o dos opcrár i os. Boa pare� 

id,ol(lgico, 1·111bot'd 
. . 

a ma1or1a 

de voto contra ou na pes ·oa. ota-se qu1· o PT fracassou a n 1 

ve I rura 1, onde a Igreja tem traba I ho rn<1 i or. No Ri o o voto 

ve I o da e I asse m�d ia e a I ta, conseguindo o 2º 1 ugar. Em Mi na 

o PT venceu nas areas i ndu tr ia I i zadas, Jarbas Passarinho diz

que nao se deu a devida importancia ao trabalho da Igreja e

do PT.

Constatamos que os movimentos especfficos da Igreja 

no meio operar10 estao d sarticulados. O que e que a Igreja 

esta priorizando afinal? É o trabalho l'm vista do parlamento' 

ou de organizaç�o operária? Volta Redonda. A greve na CSN,' 

a invas;o do ex�rcito e a morte de 3 operários, criou um cJ 

ma de revolta na cidade, possivelmente, respondido nas elei 

çoes. A greve dos petroleiros e CSN, tem mais peso do que a 

eleiçao de Erundina em termos de reaçao da direita. Na CSN, 

sabe-se que a ordem era eliminar operar1os e so nao acontece' 

ram mais mortes porqu 

i nter.i or: 

o soldados n�o conheciam a CSN no seu 

De todo modo, o resultado das eleiçoes coloca na or 

dem do dia o debate sobr 

se. 

Na economJa .. vemo 

estar em crise o propr10 

a via parlamcntcir t' o trabalho de ba 

que o estado tem 70% dela e 

tado 1 'está em cri se. 

por 

Manuel ajuda na análise levantando alguns elementos 

corno: Dr Vi da externa, pr i vat i zaçao' funciona 1 1 smo p�b l i co' 

, FM 1, i nf I aç�o, desgoverno. Nesse contexto se d�o as e I e i çoes 

mostrando a força do PT nas capitais, devido principalmente a 

dois fatores: 

3 



l · A mi I i t"ânc i d do Pdrt ido de um• nova rorma de fazer p0 1 i ti 'ca com 8 anos de evidente oposiç�o. 2. O voto de protesto e busca de nova proposta.

A questaoilevantada e: O que ameaça mais: e o par!amento ou a organizaçao, as greves.
O resultado das eleiç�es reforçou o PT a corrente 'parlamentarista da articulaç;o, presente tamb�m na CUT. Ouanto à possibilidade de golpe. Não h� ameaça po� que a burguesia est� dividida e porque o Brasi I a nfvel internacJon•I est� privilegiado e o golpe dusafavorecia. Preve-se'tamb;m que com eleiç�es.todos os anos va, se jogando força noparlamento. Joga-se mais peso nas eleiç;es do que no trabalhode organüaçao de-base dos Conselhos Populares e comiss�es def�brica. Vemos que se forem concretizados os Conselhos Popul!res, as prefeituras podem significar tini avanço. Mesmo assim,av I a par I ame n t a r e i m por t a n te ma s n a o <� .i ma i s ; b a !',ta l em b r· d r 'que o PT surge nao como quem busca o parlamento. O movimento'popular e sindical,perde com o desl cam0nto de forças.

· CONJUNTURA ECLESIAL:

Com base na v1sao do te�logo Benedito ferrara, apo�tam-se 3 mod�los de Igreja: 

'1�. Igreja instituiç;o tridentina.
2 Q. 1 gre j a do vat i cano, 1 1 - comunhão, reformador a ou neo con .'.servadora. Tem como intersocutora a classe m;dia e bur�u�sa, cujas questoes sao: aborto; ordenaçoes de mulheres,�v�rcJ.o .... Passa de uma relaçao eu e Deus, para uma rela'

-

, çao comunitaria, porem sem mudar as estruturas. Tem sente o leigo mas sob o controle da hierarquia? UCC, Cur'

. pr� 

si I ho ... 

J•. 1 greja sevwa da I i bertação - A teo 1 �g ia da libertação como canal de express�o do clamor popular. Reflete os con�'f I i toas da classe trabalhadora. l nter I ocutor � a c I asse pobre. O conflito aparece e � fruto da entrada no Movimento popular, sinaJical, polftico, na estrutura eclesial. Ge
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id<'ntidadP da <1utonomia dos . ' mo, 1 
ra cr1sl' 

mentos. Briga pc Ia heg mon Ia i dc(i 111�J i cd na Igreja· con' 

f I j t O h O j e l' s t :i nu no m a a o d 1� b i s p l1 ..;; , d i v i s � o d e a r q u i d i_

oceses. na op1n1ao do grupo 2 que 1·,,z d un�lis• acimu, a

caminhada da Igreja popular nuo h·111 mc1is retorno, mesmo

que o d� f i e i t f i na n e i r o d a C � 11 i c1 I,; o m c1 na � s for ç a s e o n se r

Gom base no subsidio sobre Mod�los de Igreja e mun' 

do do trabalho, apres ntado 4 mod�los, o grupo 1 diz que a 

JOC si tua-se no 4º mod� 1 o apresentando, que e de PI ura I ismo e 

compromisso I ibertador. na relaçao da JOC com as CEBs, no Sul, 

observa-se que os movimentos nao tem espaço nas CES Levanta 
- -

se a questao: O que sao a CEBs? Nao sao uma paroquia menor?' 

Por que elas,.tem que estar I igadas ao r<1dre? At� onde vai a ! 

transformaç�o que a Teol�gia da Llbertaç�o defende? Na Teol�� 

gia �a Libertaç�o algun d fende o sociaJ ismoj de que mod;lo? 

Russo? Nlcaraguense? CUbano? 

Coment�rios: A proposta de mulheres e feminismo que nao leva' 

a I ibertaç�o da mulher pobre. O documento do Pa' 

pa d� a entender que a mulher e eficiente para 

as tarefas mas n�o para participar das decis�es. 

DEBATE.: 

Per�pectivas de cr scimento das pos1çoes conservadora 

� progressista. 

At� onde vai a Ieol�gia da Llbcrtaçao ou a Igreja do' 
.., 

compromisso I ib rtador? 

Qual a Igreja que nos queremos? 

A JOC sofre pela perspectiva. de a Igreja conservad� 

ra se reforçar a nivel Internacional .Vai se reforçando pelos' 

setores da burgue 1a ... Por;� n;o �so a JOC que recebe ata 

ques. A JOC recebe ataque maior por ter buscado maior autono' 

mia. E o ataque vai acontecer a medida que a Igreja na� cons� 

gue manter o controle. diante disso o que preocupa e a falta' 

de trabalho junto �s pastorais afins. Precisamos ver como e 

tao os leigos na Igreja. At� o vaticano· 11 o leigo era algu�m 
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que dizia amem. Mas o leigo e lgre · · t d 
-Ja, .Jun,o com o pa re o bis

po. como isso vai transformar a lgr ,•j,17 Autonomia e Igualdade,do -leigo e meta; a mudança passa pelodo, É importante por outr o  I ado 1 <·mbr,w qu,, a transforma,�0 
da socáedade interf.,re na transfnrmaç�o da Igreja. A JOC no 'entanto, nos � 1 ti mos l O anos n�n "' •·nqo,,dra em nenhum dos mo

1 (' i 90, ele que� oprimi

delas apresentados; em certos momentos <-· momentos i dent i f i ca-sc com n C<><nprom, sso 1 , hcr ta dor, com que.etionamentos frente ao atrelamento com a hierarquia, A Igreja'como instituiçao parec e viver em plena idade media, fora da real idade. Com o jovem se relaciona com a hierarquia? O jovemnao concorda com ela 

dílf�ljUfcJ, e em outros

- . 
e nµo pode dizer que nao concorda, pelaautoridade que existe. 1 mportante ver (·omo se dao os canais de reproduç;o desta Igreja. Cual a teol�gia que sustenta cadamod;lo. 

A ASSESSORIA NO MOVIMENTO

grupos, parfi lhando as exper1 enc1as, as dificuldades e as v�, soes sobre o pap el e as exig�ncias ao movimento e aos assessores. 

A partir das questoes (ver pauta), trabalhou-se em'

PLENÁRIO: 

a. QUANTO AO PAPEI OA ASSESSORIA I.EVANTARAM-SE AS SEGUINTES 'lxEFLEXÕES: 

. A importancia e mais ampla do qt1<· --;er chap�u rel1g1ososobre a juventude.

. Ampliar a reflexao,
Jovem 

nao se d i st df\(' i clrloo da rca I i dadc: do 

. Conhecer o Jovem, sua fami 11a, sua vivencia, sua afctividade,. o lado,·rel igioso .

. Ser educador, n;o de forma tradicional, mas a partir daaçao, reaprendendo continuamente.
Ajudar o movimento na an�lse espc,·ffica da Juventude.Descobrir a f� a partir da -

-,vida do jovem,nao so colocarpara o Jovem o que� ser crist.-;o mas descobrir com eles como est�o vivendo a caracteristica crist�. Ou seJa, expl 1c,
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tar o alcance cristao das atitudl's 111ilitc1ntl'S. 

xua I idade. 

Ajud<11' a 9...i1·1 1t.i1· d l·o111u11idti-k dd .lüC' dt1·t1vc•s d<1 l{VAü. 

D I F I C'Lll DADES: que.· se.· c1p1·t·senL1111 fl() t 1·<1hd l li() <.k Ass<"·,..,<ll' 1 d. 

O 1110\imt'11to l\dO l' c1ssu111iJo corno f)l'to1·1f:i1·io.A J C' ndo 

A vst.1·uturu dd lgrl'ja dificultd .i f)l'illrizc1çc10. 

Falta definiçao do papel do ass<'..,..,lir. 

Fa I tc1 co11l1t'l' i111l'l\t.o md is �H'ol'1111d() d.i ,lOC <' ds v<'Z<'s cll11fl<' 

e i mento teor i l·o, por I e i tur...is. 

Dificuldades de compr end('r d JOC como movimento autono.' 

mo e de leigos. 

De assumir o aspecto cristao de modo explicito. 
- , 

De apresentar contribui çao teo I o�J i ca. 

N � o h a v e r p I a n e j a m n to p a r a a s sr� s "o r i a ma ,,. s e o r,i t i n u a d a e 

permanente. 

A Igreja n�o prioriza o movimento operar1O nem a juvent� 

de oper�ria. 

Falta formaç�o teof�gica para ass1'ssor1a, a partir das e 

xig;ncias do movimento. 

D e o mo v i me n t o per e e b e r a I m p o I' ,1 n e I a d a a s se s s o r I c1 q u e ' 

nao dedica tempo i nte ra I, e dG cnrnpreender que e Ia nao 

co I oc·d <'rn ,, isco a autonom i u. 

A FÉ, A RELAÇAO COM A REJA, O SIGNIFICADO DO TRABALHO PA 

RA OS ASSESSORES. 

O movimento partiu da Igreja. A,-;, 1n1c1a a partir de p� 

quenias 1 utas e se amp 1 1 a. A f� n�o se vincula necessar1a 

mente a .i.nst_ituiçao. A doutrina: mut�vel, a f� � mais; 

permanente. Compreen ao de Deus como ser que da sentido' 

as relaçoes humanas. A f� � exprl'ssa de v�rios modo cm 

comunidade, por Isso proc I samos v<·t' (:) que se entende por 

comunidade. H� compreens�o do pJal\o de Deus como compro� 

misso I ibertador com os oprimidos, mesmo na relaç�o dos' 

povos do 1 º e 3º mundo. CompreerHl<'-se a RVA como formcl 

eficaz penitencial. Prcocupaçao dv celebrar os sacrarn<·n' 
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tos da

0 papel 

nao como

1 uta (' da vi da, ) a .. / · 
e < mo v c1 n �: o , e • o o �J , e o .

da l gr·eja na C/Ul'Sf-<10 d.i /- ( . . P1·ovocudorc1
111<1--. q11C• provoque j 11(/tf 1 (' t- u

Ç: i ·l o s obre /) (' t, s , o s < •. tJ ') 1 11 , 1 < i , , .. 11111 d \ , • z q t, < • se no t c1 u rn" , n
A mfstica da JOC:

EM QUE NOS AJUDA O MOVIMENTO

Ajuda a v I ver a F� onde a gente s.· encontra. Aprendemos' a valorizar e investir em poucas pcssoas. Nos faz tamb�mcrescer,·como pessoas e nos torna lrl<'nos clericais, nos ajuda ., ser pad,·,·s, l'c I i g i osos d,, 111odo d i /'crente:· É umaver:dad�.i-ra revo I uçao no modo de s1,,� pc1dre.

NECESSIDADES: O que se apresen .a como n,·.-"ss idade p<1ra os As sessores:

Acompanhc1r os jove11s 11<1 RVA '·
V e r o que o s m i I i t d 11 h • -.., q u < · ,, <' m d<· 11 m d -.., s e s s o r . Escrever a expcr i �nc ia para o moe, mento poder ava 1, a,·,confronta,� e c1pr·of'undc11·, mesmo <1 c·,µ1:r1c·nc1u depc1 nhc1mento d out-,,os movimento� <· p<1storc1 is. 

dt·orn 

Cont raporu d s, d n� ·1 ises âe mi I i t c111tc• s <' Ll sse s sores. Planejamento pessoal, para poder prior izar o movimento.Contribuir na an�I ise da estruturc1 da lgrejc1.Acompanhar a vida do mi I itante, mot-iv�-/o a se reunir. Conhecer o movimento JOC e o rnnv i rrrc·nt.o operc1r, o. Contribuir no sent, do da mi st i ca crista , fraba I har a ca,·acter f st i ca cri st.;; numa vi s.;;o de t,·anscend�nc ia. Ligar Vida e Bibl ia, a pessoa de JC, a Eucaristia, a ex:_pi icitaçao da f�. 
RVAO - modo de garantir que os valores da f� seJam manti
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• dos . 

J . J t . i Ili l u-.;-.; (' S S OI' •Cri dr' conu I ,01•s J.)dl,d �Hl 11•1, co11 1· r i1r r 1· 1·11 1 

Expli 1·itar e garantir a rnist.ica, 1iI1 -;1·.Jd, c1quilo qu1· ,-,us 

t1•11f·,1 d .IOC Ili\ <..;1'\I ('(llllJ)f'(\111I '-;'-;I) . 

Acreditc 1r no trab.1lhador, no .111\.1·111 t1·,ilidliiddo1·, -.;c1h1·11do' 

Que o assessor tenha mi I i tanc i c1 1· -..;1• d i -.;cutu que tipo d1· 

111 1 1 i t ; n e i a , J.) a 1' a que na o s <' . l d d<' � 1 d h i r 1 < · t 1 · . 

A . IOC (� movirrwnto ('SJ.)t'( º fri 1 ·1i lj\ll' f l'dZ 1·x r �J1·nc r u-.; . , i•-..;p1·c r -

ficc1s para u assessoria esp1•cffic.i.Di l1·r1·nt1· e d uss1•-.;-;o 

r Ia t�c I es ia I qu1: e, 1 ge •stur d1·11ti ·o pdrd poder contr i 

bu ir. Exige rn i I i tânc ia de prnvoc<11· cl cqu r pc e dar um pcl� 

so c1diantc. 

NECESSIDADES - O LJUl' c1prcscnt...i corrro 111•1 1·ss i d<1d1· pura o rnov r 

mento. 

Cri ar momentos de capac i tc1ç.10 dos <1ss1•ssorcs. 

Promover encontros de assessor<�s com 1·st.udos, sem r nnr r os. 

C O n t a t OS d t r a V� S d f' C O r r (! S p O n d;, n e j d , j n f O r m l' S S O b r e cl d i 

n1<'nsao nac i ona 1 1· i ntc-rnc11· i 011<1 1 . 

1 ntl' ns i ficai· l'XP<'I, 1 <'tH· 1 <1-.; d1· 1·1· 1.i1·1 1ir1drrr1•nto corrr J.)<1•-d-o 

r a I s , que s i g n i f i c c1 r 1 1 c11 · i <Hl c1 nr 1 · 11 h i e o m c1 1 g reja . 

A p .. w t i 1 • d d s t' , p 1' 1· i ;, 1 H · i d s d d -..; 1 · i d .i d 1 · s , 1 · 1 .i h o r u r s u h ,., i 

dios sobre o no 0 j,•ito d1· l�Jl't'.Íd q1I1· 1i rnovirn1•nto 1•,-;t·,1 .i 

juck1ndo a construir. 

T r a h a I h a r s e rn i n a r i s t a s , p d d r' < ·--;_; , r · 1 · 1 r q r o " .i -.; p cl r d q u 1 · 

snm sl' capai· i t.ar parei c1ss1·ssor, .i. 

Qua as e idades abram espaço pur'd .if uc1çc10 do assessor·. 

EXIGÊNCIAS - O encontro apontou as s1·�Iu i ntcs 
. . 1·xIgcncIas:

Oue no bo I ct i m Mi I i tunte trugu d 1 �10 du <.1ssessor r a. 

l�ctornar a h i st(,r ia da <.1ss1•sscir· i d, 1· 1 aborando rnat.er i d 1

ajude a assessores e mi I itant 1·s d 1·l'fl1·tir sobre a cJ-.;s1•s

sorIa.

Pesquisar com antigos __ m r i tant.cs 1· c.1ss1·ssor1•s suc1s 1·xp1·'

9 



r1enc1as.

Pa,,ticipar das lxVAO.
Que a coordenaç;o proponhu

l'l'III 1·()111·,,cd�ullll'tl/-l' l'(}ffl /-1,,t()-.,, -.,1,h...,,di(l-., c·t1-. Fo,,ta I ecer C'llcont,-•os ,,c'�J i (}fl<l, ._,. 

f.Jdt'd ()-., d-,;_-.,,,ssores e o n t r· 1 h II i ' 

---- ----

lW A /1 IW I N TER NA C I O NA I

f i Vemos i n f o""'"''�", ,.,,,,. ,. o , -,,,,, 1 ,to .1 oc IX C 1 .10,·.
A JOC I contando hoje com 40 mov, """nto, ""' i º"", s e d C 1 .10(' /

com 20 movimentos nacionais. Da part.- do V Mi c•no houv,- por
parte da JOC I a aprescntaçao d,- 1 i ,t., 1 ri p I i e,• para ass,•sso'
r, a i nternac i ona I mas n;o foi der i t.,. 1\·r, i sfom as d, /' i cu I d.i
des no entendimento, apesar do esF orço de diálogo da JOCi.

NO continente, esta em andam,·nto o processo de . e
leiç;o para coordenaçao e assessoria co ntinental. Preve-se '

tamb�m um encontro continental de assessores.

FINANÇAS DO ENCONTRO

GASTOS: 

AI i mentaçao

Xerox 

TOTAL: 

46,8JJ,oo 

20,910,00

2c9.449,ln

357.192,l 1 
Assumir do caixa nacional: Passagens

Xerox 

AI imentaç;o 

TOTAi: 

Assumir dos participantes;
Passagens 

AI i mentaçao 

TOTAL: 

28,092,00 

145.387,00 

173.479,00 ou 48,57%

148,657,oo

20,910,00

14.146,oo

183.711,00 ou 51,411

1 O 

•
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AVALIAÇAO DO ENCONTRO 

Nos grUj.)(lS u pu1·t i (" i pd ·uo r() i llld 1 (li' •Ili(' 110 p I cn.ir i o. 

Vi llll'nt- (l. 

Fornos e I c1 reando rn cl I s o p a 1-) e I d o u s s, ... , --; o,, . 

Positivo 1 pontos: 
A c1n�I ,se dc1 1·1·d I i d..id<' 

As e e I t· b r c1 ç � e s , J, ·, ·, 1111 , ' s p n r d n ç a 

Os i ntervd I os fo1'am dosados e l'l'P'' i t .idos. 

Nl'gativn 11ao tv,· ecrito ._1s <''<P<'r'I,·11<·Ids 

Prcocupaçao rnu i to i mcd i ata <' f,1I tL1 �wr'Sl-)l'<·t i va d<� cnvn I vi 1 

IIICll t,o dos lllu Is llOVOS. 

RuscoU-Sl' aprofundamento da cL1rc1ch·,� i st i cu crista. 

As celcbraçoes foram v, as. 

A d i n 1 m i , · a f o i boa e o mate r i u I d<' s II h s f d i o ,1 j u d ou m u i t o . 

Pe,�cebc-sc que e prcocupaçao c1 ..iss<·s...,0I· i ,1- u b11scc1 e- s<·r' 1 ,1 

e permant·ce certa angus t i L1. 

N e e e s s i t amos e o n t i n u a r a d i se u t i ,, 11 os e 11 e o n t r os r e g , c>r1 d , s . 

Horn o nunwro d<' Llss<·ssor<'S JOv<·ns. 

O ld=<'r1 fi lrne, ckbc1h· for,1111 hons.

Bnc1 a c•xpos I çao do Pv. Ti <·do sob,·,· d 1·,·�1, dO S. Mi gu<· 1, o._, 

sem teto SUd lutd. 

H� tcnd1�11c ia a p 1' 1 O r I Z. d I' u 

Pod1•1· ;..i,nos t,•1' t ido p<' 1 o 

J C ,·01110 lll(l\lllll'llto. 

r· 1 i 11,l l l 11111 1111·,i1·11w d1· f d I hddo 

Nomes de li res e l co11ardo t•r �c.1m d i std11h·s ,. d�J<H'l..l sdo pr·ox 1 � 

mos. 

F a I tou quudro do nwv i rnento c1 11 f v<· 1 11dc i 011<1 1 . 

Ma tu,� i d u d e d u e q u i p e n d e i o, 1 d I r 1<1 h 1, ..., , d d() ,, < · 1 d c i o n d rn <, 11 h, 

com o Vaticc1no. Que isto continue. 

l l 
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ENDEREÇOS E DATAS DE ANIVERSAAIOS: 

o ERNESTO Sules 

Ruu Vun Erven, 46 F 
Bairro e o.tumbi 
20º211 - Rio de Jnneiro -RJ 

º Peôro Troyo.ck Filho 

Ruo. '·C21rlos Wilbent, 135 
Bé:l.irro I·-1oselu 
25.670 - Petrópolis RJ 

r,k',rcio ce Souzu 

Ruu Bengen, 1737/cuso. 3

25.660 - Petrópolis RJ 

• Mariu. ll.pa.recida A.e Barros
(Cidü1ha )

Rua 60 nQ 1166
27.180 - Voltu Redond2. RJ

• Luis Carlos de Oliveiru
Ruu AMeico Rodrigues Ferreiro,207
25. 600 Pc:1.ro.cnrnbi - RJ

• José l�c15.o Neres
Travessa Jo5o do Rego, 14
Bo.irro: Pedru de Gunrutiba
23.020 - Rio de J2.neiro - RJ

• Luís Cluudio
Ruc1 11C 11 , 34
B2.irro: :Metulúrgico
27º400 - Barro. Munso. RJ

• l',1a. Luizu Tavares
Rua Maragogi, 207 - Penha
21º070 - Rio de Janeiro RJ

F6tim2. Virginia/Wilson Luiz

Ruc1 Princeza Isabel, 20 
Bcirro Vila Nova 
26.225 - Nova Iguaçu - RJ 

. Hélio Imtonio l.lves 
Ruu G nQ 65 - Jardim Belmonte 
27.180 - Voltu. Redondu RJ 

-22-

Telº 242º9693/231º0263 ·tr2.1:J._ 

Tel. 222-.6737 - res. 
hnivers6rio - 13lbril 

Tel. (0242) 422º462 trub. 
Anivers6rio: 19/rnurço 

lmi versá.rio 06 c.1e mui o 

Tel.(0242) 220.549 loju. 

e.as 8 às 18 hs
•rel. 0243 424 .148 - Vizinho.

Tel. tru.b. 767 
l.niversário 29Abril

Tel. trub. 332º3122 
Aniverstrio: 06 outubro 

Aniversário 01/agosto 

º I'1él.ria li.ngelicu Hortung 
J{un 41 C EfQ 1.109 - Vila St2,, Cecíliu Aniversário 16 muio 
27 º 180 - Voltél Redonda. RJ 

• Eclmilson Ferreira Potente
Ruél 1 n2 163
Bairro 9 de o.bril
27.180 - Volta. Redondu RJ

• José Apurecido de Co.stro
Ruu Puu D'A:.!lO nQ 294
Buirro - BeÍo Horizonte
27.180 - Volta Redonda RJ

l.niver[ �rio 30 setem.bro



Edson Ferreira Pontente (Cardijn) 
;_.,_uG_ Rui Chngas, 13 
�6º300 - Nova Iguaçu - R.J 

, i.-1.u.rco Antonio Troynck 
Rua Dr. Paulo Hervê, nº 5571 
Pairro Bingem 
25.665 - Petrópolis - RJ 

-23-

Aparecida Fátima de Souza 
Ruu Muto Grosso, 66 

Aniverstrio 04/dezembro. 

B Bairro Belmont.e Volta, Redonda 
27.180 - RJ 

T. ::;ecretnria Luiz a e Ernesto garantiram o relat6rio,

QUEM l'.POIA??? 

. , 

..... 

•
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CONTRATO 9660 

FURNAS - CENTRAIS €LEÉTRICAS S.A. 

CONTRATADA: SATHOM - SERVICOS E

ADMINISTHt1Ç:�;;o D[ GARAGENS LTDA. 

OBJETO: P�estnç�o d2 Serviços Gerais 
n i:\ s D E p E n d f.- 11 e i ,,, i:; cl o E s e F i t tÍ r i o 

e (2 n t r <.\ 1 d E F l.l 1
r n <:\ <,; 

Valor Estimado da Contrato: Cr$ 37.560.000,00 

Local: Escritcir-io Central 

• •  
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CONTRATO QUE, ENTRE SI, FAZEM 
FURNAS-CENTRAIS EliTRICAS S.A. 
E SATHOM - SERVIÇOS E ADMINIS
TRAC�O DE GARAGENS LTDA. PARA 
PRESTAÇ�O DE SERVIÇOS GERAIS 
NAS DEPENDÊNCIAS DO ESCRITÓRIO 
CENTRAL DE FURNAS 

CONTRATO NQ 9660 - Fl.1 

!· 'a-\:;,),:�� 

;1 ... +Rf'.:'.,,FURNAS - CENTRAIS ELEf:TRICAS S.A., empresa concessionária de ser-vi-, 1 ,Jl',l. � >- : 

�,ir� ço p�blico de energia elitrica, com sede e Escrit6rio Central na Ci-
1,;:_.1:,(y dade do Rio de Jc\lHtir·o, [st:i:\clo do Ric> ele Janeiro, na Rua Real Grande

.-.(.:- za, nQ 21.9, inscrita no Cadastro Gf-:ral de Co11tr-ibuint� do Ministério 
,. �· da Fazenda sob o nQ 23.274.194/0001-19, neste ato denominada FURNAS e 

�� .. SATHOM - SERVIÇOS E ADMINISTRAÇ�O DE GARAGENS LTDA., com sede na Rua 
do Acre, 51 - 3Q andar na Cidi:\cle do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

,..t .. ·, Janeiro, inscrita no nH�smo Cadastro sob o nQ 42.270.546/0001-02, do-

1' ravante simplesmente designada CONTRATADA, representadas as partes 
por seus Diretores e/ou Procuradores uin fineu assinados, tim entr-e 
si ajustado o presente CONTRATO, que se regerá pelas c1,usulas e con
diçies seguintes: 

·(' .
. \,_/ 

,. , 1 �"'. 1 ,t 

1 � 1 • 

' .

' 

r . 
,,._J:-

.; 

' \ 1 . �'
,. . 

·"f \� : !" ! .
• • 1� \ \ � 

� •). ·! /· 
', ' �· 
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CL�USULA 1� - OBJETO 

Constitui objeto deste CONTRATO a prestaçio, para FURNAS, pela CON
TRATADA, dos serviços de portaria, recepçio, tramitaçio de documentos 
e de materiais, através de postos de trabalho, nas dependincias do 
Escrit6rio Central, nos expressos termos deste instrumento e de acor
do com os seguintes documentos que, rubricados pelas partes e inde
pendentemente de anexaçio, dele ficam fazendo parte integ�ante, na-� 
quilo que com ele nio confl itarem: 

a) Documento dE Intençio de FURNAS nQ DPCO.G.0014.90, datado de
15.05.90;

b) Fac-símile da Sathom1 datado de 15.05.90, aceitando todas as con
diç�es do Documento de Intençio de FURNAS nQ DPCO.G.00S14.90;

e) Toda correspondfncia trocada entre FURNAS e a CONTRATADA, durante
e ap6s a negociaçio, cujo conte�do FURNAS haja concordado por es
crito;

d) Documentos de Licitaçâo CPC 696 e seus Suplementos;

e) Quadro de Distribuiçio de Postos de Trabalho (Anexo I);

f) Discriminaçio da Taxa de enc�rgos Sociais e Trabalhistas (Ane
xo II>;

9) Descriçio das funç�cs de cada posto (Anexo III>;

h) Proposta da CONTRATADA datada de 24.04.90;

1) Descriçio dos Uniformes a serem utilizado& (Anexo IV>;

J) Normas de Segurança e Higiene Industrial (Anexo V> •

'. 
1 
l 

', 



CONlRATO NQ 9660 - Fl.2 

J.1e - Ocorrendo divergências entre o estipulado nos documentos men
cionados nesta Cliusula e o CONTRATO, prevaleceria as d�sposi
çBes do CONTRATO, seguindo-se as dos restantes documentos, na
nu;�sma ordem q IJE se: en c cin t r c:\m ac i ma n ome:ad os.

i 2Q Nio teria eficicia quaisquer exceç�es aos Documentos de Lici
taçio ou a outros documEntos emanados de FURNAS, formuladas
pela CONTRATADA, em relaçio �s quais FURNAS nio haja, por es-
crito� se declarado de acordo.

CLÁUSULA 2e -.DOS SERVIÇOS 

Os serviços ora contratados consistem na e:xe:cuçio de tarefas de re
cepçio, portaria, tramitaçio de: material E de: tramitaçio de documen

.t�çio e correspondência. 

CLÁUSULA 3ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigaç�es da CONTRATADA, alim de outras estipuladas neste 
CONTRATO: 

a) fornecer toda a m�o-de:-obra necessiria � e:xecuçio dos Serviços
contratados com instruçio ao nível mínimo da 4ª sirie completa do
PI'" ime iro gra1J;

b) efetuar o pagamento pontual do salirio de: seu pessoal, atualizan
do-o de acordo com a lei, arcando e pagando tambim pontualmente
todos os 6nus decorrentes da legislaçio trabalhista e previden
c i á r i a em v i g o r , i n c l •J s i v E s <:: g 1.1 r os , c o m () em p r E gado r a q 1J e é , apre
senta d o a FURNAS, mensalmente, para faturamento, os devidos com
provantes emitidos atravis de guias específicas em nome dos �m
pre�ados trabalhando em FURNAS;

. ' 

.· l 

e) reparar, � sua custa e �entro dos prazos e condiçies determinados
por FURNAS, todas as falhas constatadas nos Serviços;

d) fazer com que todos os seus prepostos SE apresentem no local da
prestaçio dos serviços, devidamente uniformizados e identificados
por crach,, no hor,rio estabelecido pela Fiscalizaçio de FURNAS;

e) fornecer, sem &nus adicionais para FURNAS, para todo o pessoal a
seu serviço e de acordo com a atividade desempenhada, os unifor
me, no modelo apresentado na Proposta e aprovados por FURNAS,
conforme disposto no Anexo IV, z�lando para que os mesmos estejam
sempre 1 i mp.oc.:.;

f) manter permanentemente credenciado, um efetivo mínimo de empre
gados para atender ao estipulado no Quadro e,sico Orientador de
Distribuiçic de Trabalho - Anexo I, nos períodos e horirios acor
dados com FURNAS. respeitada sempre a jornada de trabalho previs

ta na legislaçio trabalhista. Os Postos de Trabalho acima referi
dos poderio sofrer acr�scimos ou decriscimos, confor e �  conve
nlincia de FURNAS;



9) 

h) 

i ) 

CONTRATO NQ 9660 - Fl.3 

prestar serviços EVEntuais, quando nEcEss�rios e mediantE solici
taçio Expressa e por Escrito dE FURNAS; 

EXEcutar, dirigir E administrar os SErviços prEvistos nestE CON

TRATO, dE acordo com a mElhor ticnica apl icivel a serviços desta 
natureza E com diligência, zelo e economia, bem como com obser
vincia rigorosa das ordens de FURNAS e dos Documentos de Licita
çâo integrantes dEstE CONTRATO, comprometendo-se, ainda, a minis
trar, periodicamentE, treinamentos específicos para cada at ivida
de; 

cumprir o 
m•Jm acordo 
r as e }·t t r e\�. 
FURNAS; 

ho1··,friD normal dE trabc,lho diário, estabelecido de co
e: o m a F i se a 1 i ;-: <'.-\ e: ão d e FURNAS , só sendo p °)r m i t i d as h o
Em casos excepcionais e mediante privia autorizaçio de 

j) submetEr os emprEgados indicados para ocupar os Postos de Traba
lho a ExamEs midicos admissionais E periódicos, anualmenlE, Exa
mes esses cujos atestados de sa�de ocupacional devErio sEr apre
sentados a FURNAS;

� 1) manter rigorosa fiscal izaçio dos emprEgados em Serviço, a fim
de evitar o extravio ou danos aos bens de FURNAS ou de seus empre
gados, assim como Evitar a má ut il izaç�o ou emprego inadequado dos
materiais e equipamEnlos colocados sob a sua guarda por FURNAS,
para execuçio dos Serviços;

' 

.,/ 

m> 

n) 

o) 

manter Em perfeito Estado dE conservação E limpeza as dEpend&n
cias que lhe forEm cedidas, sem que daí advenham quaisquer 6nus 
adicionais para FURNAS; 

obter o consEntimcnto pr�vio E por escrito de FURNAS para a 
realizaçio de quaisquer altEraçies nas depEndincias cedidas, fi
cando cErto que as benfeitorias rEalizadas pela CONTRATADA nio 
serio indenizadas quando do tirmino ou rEscisio deste CONTRATO; 

acatar o regulamEnto &iscipl inar de FURNAS; 

p) nio aliciar nrm admitir para trabalho, em seus serviç:os, durante
.a vigincia dD presente CONTRATO, qualquEr emprEgado quE esteja �
disposiçio dE FURNAS ou de empresas que a ela prestem SErviços, 
se\ 1 v o e o m c o n se n t i nH:: n t o e:-: p r E s s o E p o r e se r i t o d e s t a ; 

q) 

r) 

responsabil izar-sc relas riscos e dEspcsas decorrentes da contra-
tação de 
pessoal, 
diato de 
seja, a 
obriga-se 
empregado 
juízos na 

f'acult;;,r 
d 1-:-:- !j;IJc\ 

modo <:\ 

seus empregados e pelo comportamento E eficiincia de seu 
podendo FURNAS, no entanto, Exigir o afastamEnto ime

qualqucr Empregado, cuja pcrmanincia na irea de trabalho 
,SEl.1 c1--ité1rio, consider"di:\ inconveniente. Nesse caso, 
a CONl.RATADA a promover, de pronto, a substituição do 

que vier a sEr afastado, evitando, dessa forma, pre
exccuçâo dos serviços; 

a FURNnS o dirEilo de, a qualquer tempo, examinar, atravis 
auditoria, todos os 1 ivros e assentamentos contibeis, de 

poder verificar o fiel cumprimento das obrigaç�es 
c:ontrat1.1ais. 
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LONlRA'IO N� 9660 - Fl.4 

s) executar, quando para tal solicitado por FURNAS, servjços que
não estejam aqui cxprcssamEnte previstos, mas quE estejam direta
mente relacionados com o obJEto dEste CONTRATO.

§ 1Q - A CONTRATADA submeteri a FURNAS, para seu privio conheci
mento, relaçôes contendo nome, qual ificaçio e sal�rio do 
pessoal utilizado nos seus serviços, sendo certo, no entanto, 
que, em nenhuma hipdtese, havEri qualquer vínculo legal ou 
contratual entre FURNAS E os empregados da CONTRATADA. Even
t l.l e\ Í Sr• a 1 t E r a C: O E f:, 

. 
í\ D 9 U ,:\ d r O d E 

. 
p E �; 5 Oi\ 1 � IJ n O Se\ �\ r i O p r CV i S t O 

dEverao ser prcv,�mcntc comunicadas a FURNAS, para sua aprova
çio antes de serem efetivadas. 

§ 2Q - No caso dE multas ou penalidades decorrentes do nio cumprimento
das obrigaç�e� legais ou regulamentares relativas aos empregados 
utilizados na execuç�o dos servi�os ora contratados, caberi � 
CONTRATADA o respectivo Bnus, salvo se estes decorrerem de 
processo administrativo ou pleito judicial, relativo a ato ou 
fato cuja pritica tenha sido autorizada expressamente, por 
FURNAS;: 

§ 3Q - As horas extras, pr�via e expressamente autorizadas por FURNAS,
para os efeitos deste CONTRATO ser�o pagas pelos valores das 
horas normais acrescidas dos adicionais mínimos fixados na CLT, 
além dos encargos sociais e trabalhistas efetivamente pagos, 
mediante a aprescntaç�o mensal de seus comprovantes; 

§ 4Q - A CONTRATADA supcrvisionari seus empregados, atravis de: 02 <doist
Supervisores de Scrvic:os, isent,rndo FURNAS de toda e: q1.1alq1.1er 
despesa daí decorrente. 

§ 5Q - A CONTRATADA pagari a se:us empregados os salirios mensais
abaixo especificados: 

- para o posto de Recepç�o o sal�rio mensal equivalente a
2,083 (dois inteiros e oitEnta e tr�s milésimos) do Piso Sa
larial da Categoria uAuxiliar de Serviços Geraisu;

- para o posto de Portaria o sal�rio mensal equivalente a 2,0
(dois inteiros) do Piso Salarial da Categoria uAuxiliar de
Serviços Geraisu ;

� para o posto de Tramitaçio de Documentaçio e Correspondincia 
o sal�rio mensal equivalente•a �,667 (um inteiro e seiscentos
e ses9enta e sete milisimos) do Piso Salarial da Categoria
uAuxiliar de Serviços Geraisu ;

para o posto de Tramitaç�o de Material o sal�rio mensal 
equivalente a 3,333 (três inteiros e trezentos e trinta e tris 
mllisimos) do Piso Salarial da Categoria "Auxiliar de Servi�os 
Gerais". 
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O piso salarial d� Categoria uAuxiliar de Serviços GErai� u 

i fixado r 

p�riodicamente, atrav�s dos acordos firmados entre o Sindicato dos 
Empregados Em Empresas dE Asseio E Conservaçio do Município do Rio de 
Janeiro E o Sindicato de Empresas de Asseio E Conservaçio do Estado 
do Rio de Janeiro • 

CLÁUSULA 4� - SEGURANCA E HIGIENE DO TRABALHO 

Na execuçio do objeto deste CONTRATO, obrigam-se a CONTRATADA e suas 
subcontratadas, quando permitida a subcontrataçio, a respeitar a 
legislaçio vigente sobre Segurança e HigiEnE do Trabalho, acatando. 
outrossim, recomendaç�es específicis outras que, nesse sentido, lhes 
sejam feitas por FURNAS, sob pena de suspensio dos trabalhos _e sem 
exoneraç�o de culpa da CONTRATADA pelo atraso na execuçio dos 
Serviços. 

CLÁUSULA 5ª - OBRIGAÇoES DE FURNAS 

Constituem obrigaç�es de FURNAS, alt, de outras previstas neste 
CONTRATO: 

a)· prestar, atravis do DEpartamento dE Administraçio da �scritcirio
Central - DAC.G, quaisquer esclarecimentos adicionais r

relacionados � execuçio dos serviços; 

b) forn��er o local para vestiário, ficando a cargo da CONTRATADA a
guarda e a responsabilidade pelos mciveis E utensílios nele
existentes;

e) fornecer todo material e equipamento nio expressamente previstos
como de atribuiç�o da CONTRATADA, mas necessários à perfeita
execuçio dos serviços ora contratados;

�J autoriza� a ut il izaçio pelos empregados da CONTRATADA dos seus 
serviços mtdicos ambulatoriais de emergincia, bem como o 
refeitcirio. 

CLÁUSULA 6ª - PREÇO 

FURNAS pagRrá à CONTRATADA, pelos Serviços objeto deste CONTRATO, a 
importincia mensal de: 

a) CrS 19.947,30 (dczEnove mil, novecEntos e quarenta E sEte
cruzeiros e trinta centavos), pelo Posto de Trabalho de Recepçaor
refEridos a ma�ço de 1990� 

b> Cr$ 18.784,20 (dezoito mil, setecentos e oitenta e quatro
cruzeiros e vinte centavos), pelo Posto de Trabalho de Portaria r

referidos a março de 1990:

e) Cr$ 15.475,03 (quinze mil, quatrocentos e
cruzeiros e três centavos�, pelo Posto de
de Documentos, referidos a março de 1990;

setenta e cinco 
Trabalho de Tramitação

f Nõ
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d) CrS 30.155,32 (trinta mil, cento e cinquenta e cinco cruzeiros e

trinta e: dois centavos), pelo Posto de: Movimentaçio de: Material,

referidos a março de 1990.

Parágrafo �nico - Salvo autorizaçio expressa e por eicrito de: FURNAS, 
nao poderá ser cob1r ;:1do pela CONTrrnTADA nenhum "quantun� adicional por 
conta dos serviços objeto deste: CONTRATO. 

CLÁUSULA 7ª - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Salvo expressa determinação legal Em co�tririo, os preços ora 
ajustados serio reajustados, mensalmente, de: acordo com as seguintes 
condições: 

a) Reajuste paramttrico ati o evEnto contratual gerador de:
faturame:nto;

P = Po + Rp, e: 

Rp = Po. C 0,90 . Ci+Ei) / (1+Eo) • Oi/Do + 0,10 . li/lo -1) 

Onde: 
,, 

• •  

P - Valor Reajustado; 

Po Valor básico a sEr reajustado; 

Rp - Valor do re:ajustE pa�amitrico; 

Ei Nova taxa unit�ria total corrEspondente a encargos sociais e 
trabalhistas re:�;ultante de determinc,ção legal ou govErname:ntal� 
que acarre:tE variação das taxas constantes do Anexo II a este 
CONTRATO e:/ou criaçio de novas taxas; 

Eo - Taxa unitiria total ·inicial correspondente a Encargos sociais e 
trabalhistas constantes do Anexo II a este CONTRATO igual a 
80,50¼; 

D - Va 1 o r d o Í n d i c E q 1.1 e r E n· i t a as .. � 1 t: E r ,\ ç õ e s se.\ 1 ar i e.\ i s o c o r r i d as 
com aplicaçâo da lei salarial em vigor a cada um dos salirios 
d�finidos no §5Q da Cliusula 3ª - OBRIGAC6ES DA CONTRATADA -. 

I - V a 1 o r d o í n d i c <� d e::.· P r e ç os - D i s p o n i b i 1 i d a d e: I n t e r n a - C o 1 •J na 2 ,. 
publicado na Revista Conjuntura Ecun6mica da Funda�âo Get�lio 
Vargas. 

i. 



'f' 

. { 

r 

LVNIHAIO N� Y660 - Fl.7 

b� Reajuste Complementar durante o período de processamento dos docu
mentos de cobnrnç:a até o �.cu vencimento contrat1Jal; 

Rc = PC C <BTNm / BTNm-1) 

Onde: 

Rc - Reajuste complementar; 

t/30 

1 J ) 

P Valor reajustado da parcela do preço; 

BTNm e BTNm-1 - V .. -\lores nominais do Bônus do Tesouro Nc\C ional, em vi
gor no m€s do faturamento do valor bisico da parcela de preço a ser 
reajustada E no m&s imediatamEnte anterior, respect ivamcnte. 

t - período contratual, em dias, de processamento dos documentos de 
cobrança, 1 imitado ao prazo de 20 (vinte) dias, excluindo-se des
se período o n�mero de dias a transcorrer no mês do evento con
tratual gerador do faturamento do valor bisico da parcela do pre
ço a ser reajustada. 

Parigrafo �nico - Se, por ocasi�o do faturamento do reajustamento, os 
valores oficialmente divulgados dos índices apliciveis forem provis6rios 
E a CONTRATADA os utilizar para os cilculos dos reajustamentos, o 
montante encontrado ser� considerado como definitivo. 

CLÁUSULA 8ª - CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 

Os pagamentos, após aprovados por FURNAS, serio efetuados � CONTRATADA 
no prazo de 20 (vinte) dias, contados da entrada da respectiva � 
solicitaçio em FURNAS, desde que os empregados da CONTRATADA tenham 
sido pagos at� o pen�ltimo dia �til do m�s anterior. Para que FURNAS 

'/ 
cumpra com suas obrigações, dentro dos prazos estabelecidos, relativas � 
ao pagamento dos documentos de cobrança �mitidos por conta deste 
instrumento contratual, a CONTRATADA dever� observar o disposto · 
abai}w: 

(' a) A CONTRATADA devc1r á encaminhar �� (duas) cópias do doc1Jmento de
cobrança, pc1.ir a fins dE pagamento, � FURNAS (Rua Real Grandeza ., 

NQ. 219 - Bloco A - Sala 202 - OCPG.F);

b) Os documentos de cobrança deverio indicar o n�mero e a data dE
assinatura deste instrumento contratual.

. ; 
e) Os docum�ntos de cobrança devcr5o·scmpre referir-se unicamente a este

� 
instrumento contratual, n�o admitindo-se:, portanto, documentos 1 
que façam referência a d ive1r sos instrumentos contrattJais. 

1, 

� 

§ 1Q - As obrigc\i;Ões 1.i cc or rentes deste instr1Jmento contratual se-

rio pagas por FURNAS atravis de dcpdsito na conta corrente da 
CONTRATADA. Para tanto, a CONTRATADA fica obrigada a informar 
o Banco, agincia, praça e conta correntE para acatar tais cri
ditos, sem o 91.lE FURNAS nio efetuar� os pagamEntos.

�\ 
\ 

I• 

,; 
. ·. '� 
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'i'� 



1 • ,,. 

1 • J �-'� '' .. 1 

CONTRATO NQ 9660 - Fl.8 

§,2Q - Fica vedado o desconto ou endosso das duplicatas �caso ex
traídas com base nEste instrumento contratual, nio se res
ponsabilizando FURNAS por seu pagamEnto se verificado o dito 
desconto ou Endosso. Em qualquEr hipótese, FURNAS n�o se res
ponsabiliza por acrfscimos banc�rios ou nio, no valor das du
plicatas, sEJam a título de juros, comiss�es, taxas de pcrma
n�ncia, etc .... 

§ ªº

;I 
< 

h 
1/ 
,. 

':.: '\.;· .• li! 't . 

Desde j�, fica acertado que o comprovante de depdsito banc�rio 
se constituir� cm documento probatório de quitaç:io das obriga
çies decorrentes deste instrumento contratu�l. 

,.. ·'·

·r· 

'.··Ç> .. 

1 

• 
y 

. 
t � 

§ 4Q
..,.. 

F u R NA s p () d e r é\ d E cl lj ;:e:'. i Ir d É b i t os , i n d f:.' n i zé\ ç: õ e s o lj m u l t as Em q IJ E a 
CONTRATADA haja incorrido, de qua�squcr criditos seus decor
rentes deste ou de qualquer outro instrumento contratual que 
tenha sido ou venha a ser celebrado entre as partes. 

',,

j 

§ 5Q - FURNAS n�o se responsabiliza por . qualquer despesa banciria
nem por qualquer outro pagamento n�o previsto neste ins
trumento contratual. :, ,, 

§ 6Q - O nio cumprimento, pela CONTRATADA, do disposto nas alí
neas ub

u 
E uc

u e no parigrafo iQ desta cliusula, obrigari 
FURNAS a devolvEr os documEntos de cobrança e contar novo 
prazo de vencimento, a partir da reapresentaçio. 

',) 

§ 7Q - As faturas de reajustamEnto deveria ser apresentadas 't 
('' 
,;. separadamente; 

. ,! 
• f 

§ SQ - Nenhum pagamEnto sEri efetuado at� que sEjam apresentados pela �
�. 

.§ 9Q 

G-

CONTRATADA os comprovantes dos pagamentos referidos na alínea 
nb" da Cliusula 3i - OBRIGAÇ6ES DA CONTRATADA e aprovada, 
por FURNAS, a garantia mencionada na Cliusula 11 - GARANTIA DE 

·cuMPRIMENTO DO CONTRATO.

A apuraç:io da f�equfncia para elaboraçio das faturas mensais· 
seri efetuada atravis da midia aritmitica da frequ�ncia diiria 
dos dias efetivamente trabalhados, sem arredondamentos. O 
resultado obl ido n�o poder� ultrapassar o efetivo miximo pre
visto. 

Na hipótese de ocorr€ncia de erro ou de haver dl.Ívida nos do
cumentos ou faturas que c\co111pérnham e\ sol ic itaçâo de paga
mento, FURNAS poder�, a seu exclusivo critirio, pagar a parce-, 

;i_: 
i· ..
d 

.•·
x� 

!. 
.. 

�.t, la nio controvertida no prazo contratual, ficando a parce-.: . 
� rl 

la restante a ser paga ap6� a soluç�o final da controvirsia. 

§ 11 -
iCaso ocorra atraso nos pagamEntos, por culpa exclusiva de �

FURNAS, os valores pagos com atraso serio corrigidos conforme,:� 
V ar i a Ç i O d O 0 T N f i S C a 1 , n o p E I

r Í O d O C O m P r e E n d i d O E n t r E O 8 Q 
1 

: ::· 

( o i t avo ) d i a I.Í t i 1 .. , n t e r i o r a o c1 o v E n c i me n t o e o Ei Q ( o i t avo ) · · ··;
dia �til anterior ao do efetivo pagamento do(s) Documento(s) · .1 
de Cobrança. -�

)� 
··'(: 
)·
ir,

�l .<' 
��' .. ,·, . 
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i . ·· ' CL�USULA 9� - FISCALIZAÇÃO 
. 

• l 

• 1 

t ,'. 

t' 
,/' 

r 

' '• ' 

�··· j .,. 

,,,.; 

,. 
'•t! 

FURNAS te:rá o direito dE c:-:Erc:Er amp1a fiscaliZ.c\<;:âo sobre os Servii;os ::,'; 
previstos no pn,:sente CONTRATO, por intermédio de pre:postos se1.1s, .. 
devidamente cre:denciadm,, aos q•Jc\is deverá a CONTRATADA facilitar o{,;,;i 
ple:no .e:xe:rcício de suas funç�es, não importando isso e:m supressio ou r 
mesmo atenuaçio de suas responsabilidades por quaisquer eventuais 
erros, falhas ou omiss�Es ocorridas. 

FURNAS credenciari perante a CONTRATADA um represen-
tante invcst ido de p1enos poderes para, diretamente ou a-
t r a V ÉS d P- .. � IJ :·: i 1 i a 1 "1-: S , E:,: e:: r C E Ir .. � S IJ p E r V i S f\ dl C O O r d E n a Ç â O € 

fiscal izaçâo geral e total dos Serviços ora contratados, 
tendo como atribuiç�es precípuas as seguintes: 

a) exigir da CONTRAl'ADA a estrita obcdiincia �s est ipulaç�es 
de:ste CONTRATO,. � Documentação de Licitação, �s normas de FURNAS 
e �  melhor tcicnica consagrada pelo uso.para a execuçio dos Servi
ços.: 

b) rejeitar ou sustar a execuç�o de Serviços defeituosos ou

c) 

d) 

·insatisfat6rios e exigir remoção de pessoal nio qualificado na
extensão julgada necessária;

recusar os mitodos de trabalho ou processos exEcut ivos que, a
seu juízo, estejam em dEsacordo com as exig�ncias e padrões tic
nicos e administrativos estipulados pElo presente CONTRATO;

e o n t r o 1 ar a!:\ e o n d i ç: õ E s cl e t r a b .,\l h e> , .=d u s t a n d o e o m a C O N T R ATA D A
as alterações na sequincia da execuçio que forem conside
radas convenientes ou necessárias e controlar tais condiç�es
de modo a exigir, na ocorrfncia de atraso nos Serviços, a ado
çio de regime de trabalho diferente;

e) exigir da CONTRATADA a rEtirada de qualquer empregado, agente
ou Supervisor, cu�a perman�ncia seja considerada prejudi
cial a FURNAS, �s normas habituais de boa conduta ou de
convivincia no trabalho;

f) dar permanente assistfncia tfcnica aos SErviços, na interpretaç:io
e ha soluç:io de problemas surgidos;

9) encaminhar � CONTRATADA
rias com relaç:io aos
le dos Serviços.

as comunicações que se f�çam 
trabalhos de fiscalizaç:io e 

nEc:c-:ssá
contro-

2Q - A CO�TRATADA se obriga a, sempre que solicitada 
fiscalizaçio de FURNAS, comprovar todo e qualquer pagamento 
salário , encargos sociais e impostos devidos. 
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i,3Q h i P ó t e se d E s <� r v e, .. i f i e a d o .:\l r ar,; o n os p a g ame n t_o i;, me: n -

1 � • ,'' ' " 
i ' • il\'f',1 ,'. , .. ' .

1,·--.:f-1-'; ! '. 

cionados no parigrafo anterior, FURNAS sustar� imediatamente 
todos os pagamentos devidos � CONTRATADA, ati sua regulariza� 
çio E se os atrasos persistirem por mais 5 (cinco) dias, 
contados da data de sua verificaçio, poder� FURNAS efetuar 
esses pagamentos, descontando seu valor, bem como o das multas 
e penal idades decorrentes do procedimento da CONTRATADA, in
clusive a multa prevista na Cliusula 18 - Penal idades por Ina
d i m P 1 em e n t o - d o q u a n t 1J m a 11 li�: s E r p a g o à C O N T R ATA D A , q u a n d o 
d o f a t u r e\ me n t o • • •• ·• ,,,\ ·1, . ,. 

,�. ,; ..• •t ' 

.·· .· 

,• 
•' 

§ 4 g - A F i se a 1 i z e\ ç: �\ o e: c1 b e r e\ , a i n cl i,\ , cl e· t e r m i n ar os p '?'e, z o�. p ar a cu m-
p rim e n to das exigências feitas. 

CLÁUSULA 10 - REPRESENTANTE DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a mantEr no local dos serviços, durante todo o 
p�ríodo de execuç�o dos mesmos, sem quaisquer 6nus adicionais para 
FURNAS, 2 (dois) representantes, aprovados por esta �lt ima, os 
quais estaria devidamente credenciados, por escrito, a represent�-la 
em todos os atos referentes � execuçio do CONTRATO e atuar em nível 
de decisio, cm nome da CONTRATADA. dirigindo e coordenando os servi
ços contratados, aptos tambim a resolver com a Fiscalizaçio de FURNAS 
todos os problemas relacionadas com o pessoal encarregado de executar 
os serviços objeto deste CONTRATO. 

Parigrafo �nico - Os representantes da CONTRATADA e seus substitutos 
deveria ter poderes para responsabil iz�-la por todos os atos que 
prat i can�m. 

:i. 

icL�USULA 11 - GARANTIA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO

. r ' 

Para garantir o fiel e perfeito cumprimento de todas as obrigaç�es 
assumidas neste CONTRATO,• a CONTRATADA, dentro de 30 (trinta) d ias de· 
sua assinatura, fari entrega a FURNAS dE uma garantia securitiria por 
esta aceitivel, correspondEntE a 05 (cinco) por cEnto do Valor do. 
CONTRATO (Cl�usula 22). 

§ 1Q - A CONTRATADA se obriga a reforçar a garantia sempre que houve:r
aumento do Valor do CONTRATO. 

§ 2Q - A garantia terá validade at� a emissio do Termo de Encerra
mento deste CONTRATO. 

. § 3Q - A CON.TRATADA i:1rcarc, com os· custos adicionc,is 
prorrogaç�o da validade da garantia, na 
prorrogaçio do prazo contratual. 

d e q IJ a 1 q IJ e r 
hipótese de 

§ 4Q - A garantia só seri aprovada se o garante for aceito por FURNAS e
a rEda�io do documento corresponder ao modelo de FURNAS. 
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r'·---t CLÁUSULA 12 - SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E DACÃ.P EM

·"·· GARANTIA 

i vedada a subcontrataç5o dos sErviços objElo do presente CONTRATO, 
bem como a trarisfEr&ncia, cess�o ou daç�o em garantia deste �ltimo, 
sem o privio E expresso consentimento de FURNAS. 

1 .. � 

��• �; tl
\ ;�J 
:�;;!� 

� ��I 
l� 

: /·. Parágrafo 
;.'· :·1. ·,eventuais 

único Nen h1.1.m 
subcont r a t ad c-\S.

vincule, contratual haver� entre FURNAS e ·',A 
:�;�� 

rrr/� :_
,, 
1·� 

i CLÁUSULA 13 - PRAZO

ter� o prazo dE duraçio de 24 
q u a t r o ) meses , e o n t .:-\dos a p c\l

r t i r d e 1 �.'i ._0 6 • ...2.,0 ,."' J 'W .Â �L .-'52
o presente CONTRATO <vinte e 

... '

-->---=--,====:=,:::;·.--- ·· -�--73, b� � ;-c-s ol, � I\V J

,,: -·�CLÁUSULA 14 - RESCISAO

1, ( ' 

. , 
; . 

1- '
'' . 

., 

' . '

O presente CONTRAl'O poder� ser rescindido nas seguintes hipdteses: 

a) 

b) 

por ato unilatEral das partes, mediante aviso prévio 
outra, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, 
qualquer direito a indenizaçio; 

por. inadimplemento de qualquer das 
' .... t�,� 

' ·�
·.,,.,.,

e) nas hipóteses de fal�ncia, concordata ou dissoluç:âo da CONTRATADA; e��

�;'�d) nas hipóteses de incorporaçio, fus�o ou cisio da CONTRATADA, se, a� ��I
c r i t t r i o d e F UH NAS , t a i s o p e r .-.-\ e.;: íí e s i m p o r t ar Em Em mo d i f i e a ç: ão d a · ;t,.;:: "-� ,. 
qualificaçio, idoneidade profissional e capacidade financeira -j� 
da CONTRATADA..

�.:.:;�� 
.. , 

P ar á g r a f o ú n i c o N a �; h i p ó t: e �=, E s p r E v i �. t i:1 �. n ê:1 �; e\ 1 í n e e:.'\�. 11 b 11 , 11 e " e ... , .
"cl " d e s t a C L � Ll mi LA , -o C O N T R ATO f i e a 1r i1 r E se i n d i d o d e p 1 e no d i - . '), 
reito, independentemente dE not ific.::,ç:ão judicial ou e:drajudi- .�u�

,,r l' 

e i al. ':•'.��
·,:v�/ 
\,•':;.!-·�;,� 

CLÁUSULA 15 - DANOS A BENS DE FURNAS •,f·j 
·\/ ;;1
,;�•j."" ." � 

A CONTRATADA seri rEspons�vel PEla conservaç�o dos mdveis, equipamentos.:] 
e utensílios de FURNAS que estiverem na posse, detenção e sob a guarda 1�� 

d e seu p e s soa 1 , cl (·: v e n �1 o , p o r s u .::, e o n t ê\ , r E p o r t o� os a q t.J. E 1 e s 9 u e for em . .��'.i1
danificados ou extraviados, em mes�a espicie e numero, sob pena de. f] 
n:�sponder na ,forme:\ dc:1 1 E: i. , ��{I 

. '��·
•. �· ' 

. ' 

.�.; ,' t�·�
. -�-� ' ' 
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... - CL�USULA 16 - DESOCUPAC:AO DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS 
;. 

t-- .• , 
. .  

' 
A CONTRATADA SE obriga a retirar dos locais dE presla�iu dos sErvi�os,f 
b =n, d d · d� . . t 1 r, t ' · · r, r ·tii � como as epcn cnc1as e 1ns ·a açoEs pos·as a sua d1spos1çao por:� 
FURNAS , no P 1r 

"' z C) d e 1. 0 ( d e z ) d i c.\ s , e o n t a d os d a d a t a d o a v i s o d e :.'. .. ·· J expiraçio do prazo contratual ou de rescis�o do mesmo, todo o seu·� 
pessoal, prepostas e todo os materiais E equipamentos de sua :� 

1·-/.· propriedade:r bco, como i\ clci:-:ar nos lnc:,,,is rr:fEridos os móveis e' .. � 
'.. /; :t' \ u t e: n s í l i os d E p 1;. o P r i E d a d e c1 E FURNAS , Em per- f e i t as e o n d i ç ô e s d e �:. ·' 't,e• 11 •, \ � , ,.., t;. · . .tc:,:·,1, :._.-., l t mp e:za e: c on ser vaç: c:\o, c1 e moei o .:\ p od Er cm sE:.'1

r 

1J t i 1 i zad os i me:d i atamente � .. 1"' .=\;. 'r' ... ·� 1 

-� �.· apds sua de:socupaçio.

,. 

j .  ', 1 � , . - . ' 

r 

CLÁUSULA 17 - MULTA RESCISÓRIA 

·A rescis�o da CONTRATO com fundamento na hipótese prevista na alí
nea ub u, da Cl�usula 1.4 Rescisâa suj�itará a parte infra
tora ao pagamento, a título de PErdas e danos pri-fixados, de: 
uma multa correspondente a 1.0% (dez por cEnto) do valor- reajustado 
do CO�TRATO (Cliusula 22), cobrivel mediante e:xecuçio forçada, 
sem prejuízo da apl icaçio ela penal idade pr-evista na CL�USULA 
18 - PENALIDADES POR INADIMPLEMENTO-, ali a data de r-Escisio. 

CLÁUSULA 18 - PENALIDADES POR INADIMPLEMENTO

... 1;; 

. ' · .. 
,�,; 
.·�
" 
'\ 
' 

Independentemente das demais sanç�Es previstas neste CONTRATO, na J 
hipótese de a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer- uma de suas 
obrigaçies, FURNAS poder� aplicar, a seu cr-itério e a partir do mo- � 
mente da ocorrincia, uma multa diiria, correspondcntE a 0,5% (meio�� 

... ·� ;·· por centO> do valor do ft:.\.t1J1�an,ent<J 1néd io n\ensi-\l, até o 1 imite de 10/. ., ;! 

0 • 
... 

,, 

! 
,, ' 

,, .. '

1 i 

i'· � ;� . ·; 
.. ,: \ : 

, . .. ,: . 

(dez por cento) do valor reajustado do CONTRATO <Cliusula 22). ,. i

' . 
Parigrafo ónico - O descumprimento das obrigaç�es estipuladas na alínea� 
ui

n da Cliusula 3ª - OBRIGAÇ6ES DA CONTRATADA-, na Cliusula 15. - � 
DANOS A BENS DE FURNAS -•e na Cl�usula 16 - DESOCUPAC�O DOS LOCAIS· � 
DOS SERVIÇOS -, acarretar� a apl icaç�o das seguintes penalidades em � 
lugar daquela prevista no ucaputu desta Cl�usu}a; ·; 

a) 

b) 

,•1 
,, 

descumprimEnto das obrigaçües prevista na alínea uiu da.�, 
Cliusula 3ª OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA , multa de 1/2 (meio) .. � 

Va l o r d f: R E f E r f.: n e i a < Ar t . 2 !d d a L e i n o • 6 2 0 5 / 7 5 ) , p o r f a 1 t a )� 
C O n S t a t a d a , ,:\ l É êl 1 C e\ n ç: a Ir - SE.' IH O n t a n t E.' E.' q IJ i V a 1 E n t e ê\ Í 0 /. ( d e Z ·· ,. 

p o r e e n t o ) d o V e\ 1 o 1r e: o r I'" i g i d o E r e a j u s t a d o d o CONTRATO ( - . · ,:i
Cláusula 22) � ,•,· 

�., ., \• 

, � �;
desc•Jmpr ime:nt:o da obr i�Jc\ç�,o pr.Evislc1 nc\S Cl.f,•Jsulas 15 - DANOS A:,:· 

'I' 
BENS DE FURNAS - e 16 - DESOCUPAcio DOS LOCAIS DE SERVIÇO-, multa� 
de 10% (dez por cEnto) do valor corrigido e reajustado do CONTRATO M 
( C } á IJ S IJ 1 a 2 2 ) u 

�t 
;l� •. "d 

'•. 

\ �'\;,, � 
�r 

··� 

r l: 

\ 

. .. , 
. ,. 
:,'l: 
:-.ai 

� � .  �:.:; ' 1'' 
,·, '":.:J 
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CLÁUSULA 19 - DEDUÇÕES 

. FURNAS poderá deduzir de quaisquer créditos da CONTRATADA, 
: · / �-:de e o r r e n t e s d e s t e ou d e q 1..1 a 1 q 1..1 e r ou t r o C O N T R ATO , q u e t e n h a s i d o o 1..1. 

· , venha a ser celebrado entre as partes, inclusive da cauc;ão, débitos,

' 

. '.

inde:nizac;So ou multas por ela incorridos. � 

P ar á g r a f o ú n i e o - Ta i s d é b i t os • i n d e n i z a ç ão ou m 1..1 1 t as sã o d e s d e J a 
considerados, pelas partes, dívidas 1 Íquidas e certas, e cobráveis 
mediante execuc;ão forçada, constituindo este CONTRATO título 
executivo extrajudicial (Artigo 585, Inciso II do Cddigo de Processo 
Civil). 

) CLÁUSULA 20 - NOVAÇÃO 

'\ 

A não ut ilizac;io, por FURNAS, de quaisquer dos direitos a ela 
assegurados neste CONTRATO ou na lei em geral, ou a não aplicação de 
quaisquer sanc;5es neles previstas, não importa em nevação quanto a 
se 1..1 s t e r mos , n ão d e v e? n d o , p o r t e\ n t o , ser i n t e r p ,,. e t a d a e o mo r e n 1.i n c i a o 1.1 

desistincia de aplicação ou de c\Ç�es futuras. Todos os recursos 
postos� disposição de FURNAS, neste CONTRATO, serão considerados 
co.mo cumulativos e não alternativos, inclusive em ,relaç:ão a I\·

'.'dispositivos legais. ., 

CLÁUSULA 21 - TRIBUTOS 

Todos os tributos, eventual�ente devidos pela execução dos Serviços 
objeto deste CONTRATO, correm por conta exclusiva da CONTRATADA que 
também se responsabiliza pelo cumprimento de todas as obrigaçies e 
formalidades que a lei a ela atribua. 

Parágrafo 0nico - Se verificada a criaçgo de novos tributos, a 
, ,isençio de quaisquer impostos ou re:duçâo de al (quota sobre quaisquer 

,t ;,dos ítens objeto dE tributos, cujo pagamEnto cabe� CONTRATADA e que 
,: k i,ela haja expressamEnte mEncionado n� sua proposta, o SEU valor ser� 

. :acrescido ao preço a ser pago, ou d�le deduzido, desde que seja dado 
· !' a FURNAS, pele\ CONTl�ATADA, pÓd<"°n,s parà, Em seu nome e por sua conta, 

nas vias administrativa e judicial, discutir as cobranças com as 
quais não concorde. 

J ' 

1 CL�USULA 22 - VALOR DO CONTRATO 
,,, .• ( 1 
. �, ' ·, 

.,,., O valor do presente CONTRATO P. igual ao c•Jsto final, reajustado, dos '. Serviços contratados, entendendo-se como custo final a soma dos 
valores faturados, S€US reajustes e Eventuais acréscimos. Na hipótese

, .. de ainda nio ser conhecido o custo final como acima definido, 
adotar-se-i o valor estimc\do de Cr$ 37.560.000,00 <trinta e sete 

' milhies, quinhentos E sessenta mil cruzeiros), referido a marc;o de 
1990. 

' 
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.. 

. r·,: ,Cl,..ÃUSULA 23 - FORO 
..,., .·: 

•, , ... -:. . As par t e: i;; e: l e: g e: m o for o d a C i d ,:\CI E d o R i o d t> J cm 1=: i r o , E s t a d o d o R i o d E 
IA Janeiro, para qualquer açio ou execuç�o decorrente deste CONTRATO, com·'��.V:: ,. 
··• ren�ncia a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E r por se acharem justas 
,:;_�( instrumento, cm 3 (t1··f.:�,) vi.:.-\�, de

1 lt� : ; f � .E; se: n ç: a d as t e s t em u n h as a b a i :-: o •

,:�1 ·�4 ·� .�· t.·1 

' ·  

.... :. 

FURNAS - CENTRAlf 

����·-
.�...!---------·-

_} OPCO 

• 1 
. ' 

1 ·, 

...''

; . .. . 
·, � l ' 

e contratadas, assinam o presente 
igual teor e para um sci efeito, na 

DIRETOR 

DE GARAGENS LTDA 

� '..:;;1 ··
'· 

�:'� 
.'J 
1 

·,-; 



.. .. 1' 
-

! . :ir· 

,,. 

. ' ; 

CONTRATO NQ 9660 - Fl.15 

ANEXO I 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO 

.. :�·"\ t�'.:;. . -

,it?t�Í�,t�D ISCR IM INAÇÃO DAS FUNÇéíES POSTOS DE TRABALHO ( G•.lant idade)

�'t}t:�i·,:---- -
� ' '' ··,,),,. a) Re:ce:pr;�\o ��5 

' '  ,, 
I ' ,. • • 
,i•, > h i 

"/;, ·�-: 1 3 . ' ,. -,, 

., . ·, 

b) Portaria

e) Tramitar;io de Documentaçio e

Corre:spondincia

d) Tramitar;io de Material

T O T A L 

11 

7'') ,:_ 

04 

92 

" .'; 

•,./ 

------------------------------------------------------------------------
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ANEXO II 

DISCRIMINAÇÃO 

GRUPO "A" 

A5. 
A6. 
A7� 

I APAS · ••••••• 

SESI, SESC 
-SENA!, SENAC

Üê:\S i C Ol:; 

INCRA ............. . 

SALÁRIO EDUCAÇ�O ..•.•...••.• 
SEGURO ACIDENTES DO TRABALHO 
FGTS •••••••••• 

. . . . . . . . . .

. .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

" TOTAL 00 GRUPO "A" . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.. ,,,, 

·'
;, -

,J ; . 
. ,, 

,, ' . '•. 

. ' 

_,•: f·i· ... 
'i' . . . ... " 
' ' 

'I 

'

1 

,

1

1 • l 

" i 1 1 
•' , ., 
;, :· 
t • J 

-� 
t ' 

1 � (r. 

·-:,·
., 

,f �:.· t, ' ' 
:.f11 .

. ;·; 

, ' . 

GRUPO "8" 

Bi. 
82. 
83 

84. 

FÉRIAS •••••••••••.•.•.•• 
AVISO PRÉVIO •••••••. 

AUXÍLIO DOENÇA ••...•..•. 
REPOUSO SEMANAL E FERIADO 

TOTAL 00 GRUPO "8" 

GRUPO "C" 

Ci. 
C2. 

13Q SALÁRIO ••.•••••.......•...... 
FGTS NAS RESCIS6ES S/•JUSlA CAUSA 

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 

TOTAL 00 GRUPO "C" •••..•..••.......••.....•••••.••••• � 

GRUPO "O" 

GRUPO A x GRUPO B ••••••••••••••• 
INCIDiNCIA FGTS/S O 13Q SAL�RIO .••••.• 

TOTAL DO GRUPD "D
n

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20,00 
1, 50 
1,00 
0,20 
2,50 
2,00 
8,00 

14,66 
2,30 
1,93 

2,92 

11,03 
3,90 

14,93 

7,68 

0,88 

8,56 

.r .,. 
� iJ' 

;,' 1.í• 
...... , 

.· .. , .. ,
' ·• 
·�
• '!-
��. 

·;:. 
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ANEXO III 

DESCRIC�O DAS FUNÇÕES DE CADA POSTO 

a) De Tramitaçio de Material

entre:gé\ de_ mê'lte1··i"\i<.:, dE estoq1J1:-: é\ círgãoc.:, do Escritório Centrc:,l; 
carre:gamento E descarrcgcmcnto de veículos; -
auxílio a transporte E embalagem de materiais; 

- auxílio ao recebimento de material, acompanhando ainda os
entre:gadores dentro do Escritdrio Central;
limpeza E arrumaçâo de Almoxarif�dos;
desmontagem e retirada de mobiliários, máquinas E equipamentos
d e e se r i t ó 1·· i os ;!
separaç5o de material dest in�do a al ienaçio, contagem, medida
pesagem;
arrun.aç:ào de m,:d:e1·· icd e111 est,Hites E é\rEc\�, livres;
contagem e embalagem de todo material avulso para 
auxiliar· no atendimento de material no balc�o;
auxiliar na entrega de material de estoque;
executar quaisquer outras tarefas correlatas.

b) De: Re:ce:pção

armazenagem;

atendimento ao p�blico em geral, recebendo-o, prestando-lhe: 
informaç�Es E Encaminhando as pessoas aos locais procurados; 
solicitação e transmissão de informaç�es telef6nicas; 
e:xe:cuçio de quaisquer outras tarefas correlatas� funçio objeto 
de:\ contratc\�âo. 

e) De: Portaria

-�
)1 

.J 
' { 
J � 

l ·' 

,< 
•: 

'·· 
., 

..�.. '· .· { �
. ..

··< ,,. 

. ,,• 

'1 
,t .�: 

controle de entrada e: saída de pessoal, veículos e: mate:riais; 
atendimento ao p�bl ico em geral, recebendo-o, prestando-lhe 
informaç�cs e encaminh�ndo as pessoas aos locais procurados; �. 
execuçio de quaisquer outras tarefas correlatas� funçio objeto� 
d i:\ e o r, t r a t a ç: �, t> • 

d) De Tramitaçio de Documentaçio E Corre:spond€ncia . : -� 
' I

� . ; ' 
e:-:ec u(!�Io do!:; Servi ç: os i n t en, o!:; e e::t Er nos dE Entrega E transpor- . .,! 

,,':-, 

t e d e: e o nr E s p o n d f: n e i �\ , d o e 1J m E n t os e P. :-: p E· d i e n t e , p o d e n d o a i n d a ,'. · '·' �J:fazer, pagamentos, depósitos ou outras opcraç�es bancirias; �: 
auxílio a tarefas administrativas, como protocolo, arquivo e � �-
cc\1r imbc\m�:nto df:: do1::1Jmf:.·rd:t>fü 1.-: trõi\n�;porte: de: peqtJe:nos volumes; -� ;1:;',. ' ri!'. 
abast€·cimr:nto dE m;·�q1.1in,H, c::c:>pi,,\cloras; ,. �·i 

o p e:-r a,... ão d E m B q 1J i n "' s e: o p i ,:1tl cw éH; , e o m a n o t a ç: �\ o d e: e ó p i as · ff;... f�\ sol ic itt-\dt\s, 
exe:-cução de quaisquer outras tarefas corre:latas � funçio 
d� e on trata<;: t,o .. 

-� 1 � .� .. 
'· 



Gente que entra 
sem pedlr licença 

Não era assim. Morava tudo uma 
coisa s6: Mas chegaram o branco pra 
c6. . . Quem é o dono do Brasil são os
índio .. Não sei nem p<Jr que o branco : 
veio pra cá! Tá tudo dividido: se eu 
chego lá ·o. fazendeiro vai proibir: "Não 
pode pegar tartaruga, não pode pei
xe . .. ., lndio não é bicho pra amansar.·
Amansar pra poder Jicar assim manso 
e o branco aproveitar a terra dele. 

;..,_,l;;,_...,. ______ .,... __ �-�• r· 

.. 

1, 
�· 

-�-�
n 

Quem fala assim é Awatekãto'i, chefe ta
pirapé. Ele não sabe por que o branco 
veio pra cá, mas nós podemos e devemos 
saber. 

Vamos atravessar o Oceano Atlântico. Va
mos entrar num _túnel do- tempo que nos 
leva a 500 anos atrás, na Europa. 

Na Península Ibérica estavam os reinos de 
Portugal· e Espanha. Um mundo bem di
ferente dÓ mundo nativo daqui. 

A sociedade de lá parecia uma pirâmide: 

tães. Os ricos comerciantes, donos das e�n· · 
barcações, compk'avam com dinheiro o tra
balho dessa gente. Esse salário não valia 
nada perto dos grandes negócios que co-
meçavam a surgir. 

no alto, a Igreja, e· 11 nobreza dos barões, - Navegar é preciso! - essa era a cer
condes, marqueses, duques e reis. eles teza dos reis, da burguesia e dos nobres 
eram os <lo,tvi> ü .. � �eucis. L�o depois, da Corte. 
ainda �erto �o topo, ª. classe dos ricos , Navegar para conseguir produtos que eramco�erc1antea, a bur�ues,

_
a. Na ba�e - o baratos no distante Oriente: pimenta, eramaior pedaço da p1rim1de -, os sei:vos . vo, canela, gengibre, noz-moscada, pe,fu.dos cam� _e os trabalha�ores das c1d�- . mes, sedas, porcelanas. Produtos que e ·.i.rides, a ma1or1a da populaçao daqueles rei- raros e caros na velha Europa.nos. 

Como os nativos daqui, a maioria da po
pulação de Já trabalhava na terra. Só que 
eram obrigados a entregar boa parte do 
que produziam· para um senhor todo-po
deroso, o senhor feudal, também chamado 
nobre. De carne e osso como qualquer ser 
humano. . . A vida dos camponeses da 
Europa era bem diferente da vida de Tsi
pré e 1eus irmãos! 

Em cidades como Lisboa, Porto e Sevilha 
viviam outros trabalhadores, os assalaria
dos. Eles construíam as caravelas e tinham 
sonhos e pesadelos quando se lançavam 
ao mar, sob as ordens de posudos capi-

Os reis empurravam seus súditos par � o 
mar porque os nobres, donos das te· ra�. 
queriam mais terras ainda. Afinal, o : 1p<'.' 
da pirâmide também crescia e prechava 
aumentar o seu poder. 
"Conquistar o mundo é a vontade de 
Deus!", · acreditavam os cristãos daquela 
época. 
Divulgar a fé, além de lucrar com o co
mércio e dominar . novas terras, era tarefa 
importante nesse tempo do "crê ou mor
re", da "cruz ou espada ... " 
"Navegar é perigoso!", pensavam os mari
nheiros. 



Eles temiam serpentes afodas, monstros 
submarinos e o fim súbito do "J\ln Te
nebroso", lançando es esqueôrns no N1-
da ou no fogo do inferno! Eles tinhar.1 
muito medo das calmarias, que os ól;rn
vam morrer à .míngua na :mens1dão c!o 
oceano escuro, db.putando com os ratos 
os últimos biscoitos e bebendo água poêre. 

No ano de 1415, os; p.ort�1gueses · iciarnm 
u sua expansão marítima. Co:1quis:1mt:n a ·
.:idade de Ceuta, locaHzada no Norte da
Africn, na região d.o atual Marrocos. Ceu
ta era o ponto fi, ei de· rotas q�e Creziam 
rr:ercadoriss do Oriente. Logo, seguiram
�:,: outras conquistas no "Mar Ter.ebroso", 
aome que davam, até enr.e0, 130 Oceano 
Atlântico: as ilhas da l'vfodeira, ...,éo Tomé 
e Açores, a Guiné, a Cce"r tt Ouro, Cos
ta do Marfim, Arv.iim, Lmmrla, ::'dala ... 

Cada conquista er,1 ei.-ençoadn e. confir
mada pela (grejl' ftrw,(s de nr, êoc\i,aen
to, a bula papal. A grnçs �.:: , eu�; estw!ll 
com os conquistr.dore�: Quem iria é:.:.vi
dar? 

Os portugueses corr, ntvam n�ssas reg· '5es 
U!'!l!l e".: de variedade de w-::r·actorias: 
pr C:ri 3 de lu:,o, cor.10 sda e porcela
nas, especiarias, cem,; pi entR, cravo e 
cer.� :!, rr.etais e p�dras oredosa:- como 
ouro e diamcr.:es., n rfim, macei;-a tin
to ial e ur.1a mercndoria muit.o especial: 
escrc. · os negros. VcnJidos .. :. Europa por 
preços bem mais 1" 1!':vaJos, essas m;:rcado
ri:ls dava 1 !cc�:-s fo'..,:.ilosos aoc; rortugue
ses. 

Na verdade rra gr;:iças a muito esforço, 
estudos e eo · apoio d0s reis d'.l dinastia 
de A vis I que os portugueses iam-se apro
ximando das regiões produtoras de espe
ci?ri s no Ori n!P.. �m 14G8 eles deram 
um passo impn,timt'.! para isso. O nave
gador Ba':'to!omeu Dbs u!t�ap:1�so•: o Cabo
ciat Tormcnt2s, n:.c S·Jl da Africr, aumen
te. o a cer cz... de q;,1c em bre.ve chega
riam às fnciks. 

- Agora e,,\.! pa:;::a u c!iam11r-se Cubo
da Rc I Esrr,."nt;(T.� - - determinou D.

.2r.uc;, r�i i , norWg,11 nes::a época. 

1. A . dinastia di: :" vi.
reinou de 1l85 atl 1 '.j80
Ela sucedeu no trono :,:-· 
reis de Borgonha, ,., r o-i 

meiro dos quais,, ,Afon:.< 
Henriques, foi o f1·, -1, 
dor do reino. de P•.,rti.. ·:� 
em 1139.



Em i 4S''l, finlilwente, a esquadra coman
d�cfa por Vasco da Gama aportou em Ca
lict:te, nn índia. Os portugueses passavem 
a c0,nerc:ar diretamente cem alguns dos 
príncipais produtores de especfarias. 

D. Man:iel n�o cabia em si de tanto or
�ulr/), Ele era "O Venturoso, Senhor da
Conquista, Navegação e Comércio da Etió
pia, Arábia, Pérsia e fndia". Os portugue
ses chcgari m t>inda às Malucas {atual In
don�;;;;:,), i,::.:::. ;;;. (í" .. :tc (1:l a!td Cinga
pura), Macau, na China, e Cipango {ía
pão), onde funclaiam a feitoria de Santa
Maria de Nagastki.

Os reis cristãos Fernando e Isabel, dos 
reinos de Castela e Aragão, também si
tue.dos na Península Ibérica, não pude
ram realizar as mesmas proezas de Portu- · 
gal. Eles estavam muito envolvidos nas 
guerras contra os mouros (árabes) que 
aind� "., :,v·:v·,,,1, na P nínsula Ibérica, 
o..::uvaci.t aeso� ú ano e,,;., í 1 i. 

Em 1492, dois acontecimentos fariam que 
ss coisas começassem a mudar para aque
les reinos, que, por sinal, · haviam se uni
ficado formando o reino da Espimha. Os 
árabes foram definitivamente expulsos, e 
o genoi.·ês Cristóvão Colombo, navegando
em nome do . reino de Castela, chegava a
uma ilha no uquipélago das Baamas .. ! lha
de Guanaani, para os nativos. Ilha de São

Salvador, 
ram mais 
tras ilhas 

S 0nhó'1s )S.T.· "'"" para os e p.. . . . . ,., '�o .. • 

um pouco e "des'."'.obrir�"r" ou
(Haiti e Cuba). 

Para os ni:tvegadores das três cfamn::;1s co
mandndas por Colombo as tcrr..-'s f:,,de fo. 
ram dar eram as índias: 

- E/ le!·ante por el poniente! 1\1inha teo
ria está certa! A terra é rcd ri�a. não
precisamos seguir o caminho afrbmo dos
portugueses - exclamava Colomb:}.

As conquistas que se seguirarr logo i•i:.un 
mostrar que as terras conquist,1d;1s ·· íc 
eram as fndias, mas um "novo :mmdo''· 
a América, nome escolhido em :Jt:·ll'ierfr

gem ao navegador Américo Vesp1.\:io, C'.uri

corrigiu o engano de Cofombo. o� e\,{1f'.·

nhób ainda conquistaram e fo; ·,l;,:...:rn 
Nombre de Diós, no atual Pa·u,r,:�:, r.·, 
regiões das atuais Nicarágua e Ccii's Mkr. 
na América Central, e alcançaram 0 C , ,.:;. 
no Pacifico, do outro lado do isr:,1n do 
Panamá ... 

Portugueses e espanhóis percorrrt-·• ·} n-;1-

res e conquistaram terras onde jé , Y, ,,)1 

outros povos. Não reconheceram. rei.:-:,:, 
os direitos. desses povos e reso1v..;,T11 r,; 
vidir entre si "as terras descoc ,; .· . ,. 
descobrir". Em 1494, sob as H··· :.--; :. 
papa Alexandre VI, assinarnm Ci f, .. : · 
de Tordesilhas, que traçava mt,; i ,·. 
imaginária a 370 léguas do at";·:ii:- � !'. 
de Cabo Verde, no Oceano Ar.lê"'":-_;;: 



terras a )este da linha pertenceriam a Por
tugal; a oeste eràm da Espanha. A linha 
de Tordesilhas, depois se veria; passava 
bem no meio do Brasil. 

· Os outros reinos europeus não aceitarem,
no entanto, o arranjo feito ·por Portugal
e Espanha. Entendiam que também tinham
direito ao "novo mundo". O monarca
francês, Francisco I, chegou a dizer certa
vez que não conhecia o "Testamento de
Adão" que havia dividido o mundo entre
os dois países ibéricos. Assim, navegando
a serviço da Coroa francesa, o florentino
Verrazano e o francês Jacques· Cartier al
cançaram o litoral da América dó Norte.
O mesmo fez o florentino João Caboto,
em nome da Coroa inglesa. 'todos 1 porém,
davam em terras da América, não conse
guindo chegar ao Oriente.

Só entre 1519 e 1522, Fernão de Maga
l�ães, em nome da Espanha, encontrava
no sul do continente a passagem - Es
treito de Magalhães .:..,_ que lhe permiti
ria chegar ao Oriente. Era esta a primei
ra viagem de, circunavegação,

Foi no meio dessa história que o Brasil ·
aconteceu para os portugueses. Pedro Al
vares Cabral, o comandante da expedição
de 1500, confirmou as suspeitas que Vas-

. co da Gama tivera em 1498, quando via
java para Calicute, na fodia: se aíastar4 

mos a esquadra da costa africana, novas .• 
terras serão encontradas, além daqu�las 
que Colombo tinha "descoberto". 

Quarta-feira, 22 de abril de 1500: 
Eram muita quantidade de ervas com
pridas, � que os mareantes chamam bo
telho, e assim mesmo outras a que dão 
o nome de rabo-de-asno. e aves que

· chamam fura-buchos. Neste mesmo dia.
a horas de véspera, houvemos vista de
terra/ ( ... ) E ali avistamos homens
que andavam pela praia: a feição deles
é serem pardos. um tanto avermelha
dos, de bons rostos e bons narizes. bem
feitos. Andam nus. sem cobertura algu
ma. Nem Jazem mais caso de encobrir
ou deixar de encobrir suas vergonhas.
Ali andavam entre eles três ou quàtro
moças, bem novinhas e gentis, com ca
belos muitos pretos e compridos pelas
costas (ass.: Pero Vaz ele Caminha,
escrivão da' frota de Pedro Alvares Ca
bral).

1 ' 

Chegava o branco para cá. Tudo come
çaria a· mudar. O português chegava com 
outros costumes, com outras i<léias! Que
ria comprar e vender mercadorias. Queria 
tomar conta das terras como único senhor. 
Para os reis, era importante também 
acumular riquezas no Tesouro. Em nome 
do "bem do Reino", diziam. 

Chegava o branco yendo os homens das 
diferentes nações· e grupos tribais como 
uma coisa só: lndios simplesmente. O con
quistador europeu já sabia que o Brasil 
não era as lndias, mas continuava cha
mando as.sim os seus primeiros habitantes. 

Na cabeça dos marujos da expedição de 
Cabral, os temores continuavam; existi
riam mesmo anões de pés às avessas nas 
terras conquistadas? E os gigantes e mu
lheres guerreiras de que tanto falavam as 
lendas espalhadas na Europa? Entre os 
comandantes, a mesma curiosidade do rei, 
dos comerciantes e dos nobres da Corte: 
o que poderemos conseguir nessa terra?

E os nativos, o que estariam achando· dos

enroupados portugu_eses? 

toM�ltJAOO: 
t-J o C fltp.}Jf\Vl'.L 
/>r 0-NTE �M 

,. 
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HISTÓRICO PA 

SEI,'L.\l-U INTERNA CI.ONAL DA 

JUVENTUDE TRAJ3ALI-L\DORA 

.A Semana .Naci.onal 

JOC Brasileira em 1970. 

da Juventude Trabalhadora foi criada pela 

A Semana é comemorada de 24 de abril(Dia do Jovem Trabalhador) a 

lº de maio(Dia do Trabalhador).

Tem o objetivo de possibilitar à Juventude Trabalhadora, um.a ana 

lise e denúncia de sua realidade. Criar espaços onde os jovens . traba

lhadores possam mostrar seus valores e criatividade. 

Em 1983 a JOC Internacional em seu V1Jonselho Mundial a tornou

internacional, passando a ser comemorada como Semana Internacional da

Juventude Trabalhadora 
9 

levantando e denunciando a realidade dos - jo

vens trabalhadores a nivel internacional. 

Aqui n,·\ cidade de SP 9 existe um.a comissão que está preparando a

Semana Internacionale Essa comissão se reune todos os sabados as 15 hs 

no seguinte endereço: Travessa 536 da rua dos estudantes, casa 36. 

Maiores informações pelo telefone 2780099 de 2ª a 6ª, falar com Isilda 

O QUE É A J O C ? 

JUVENTUDE OPEMRIA CATÓLICA 

U� movimento organizado de jovens trabalhadores, totalmente ori 

entado e dirigido por seus militantes, e que leva em consideração ou

tros jovens trabalhadores comprometidos em ação com os militantes. 

Um movimento de educação da massa de jovens trabalhadores, atr�

vés da ação diante das situações que vivem no bairro, na fábrica, no 

serviço doméstico, nas pequenas oficinas, no comércio, na construção -

nas escolas, entre os desempregados, etc. 

" A JOC quer oferecer a todos os jovens trabalhadores a 

alegria de viver e lutar por um.a sociedade nova, que tanto 

desejamos, convencidos de que qualquer jovem trabalhador vale 

mais que todo ouro do mundo" 
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São Paulo,04 de Abril de 1988 

Da Coordenação Nacional 

Para todos os Militantes da JOC Brasileira. 

CompanheirOs (as), 

Espera.mos encontra-los bem e em preparação a SIJT que este ano tem co 

mo tema; " Atuar coletivamente no presente para construir o futuro ;queremoS 

trabalhar e ser livrea 11.Junto a semana estarellos vivendo tambén a contiaj 
' .

dade ao processo do 42 CNJT,e a preparação ao nosso 262 Conselho Nacional 

para que a JOC seja efetivmnente uma resposta a estes jovens que vamos a·

tingindo.Este Conselho será marcado por um. periodo dif!cil que vivemds em 

87 e com a avaliação de um. planejamento de 4 anos(84 a ee).

Apesar de muitos _. vivido os conselhos passados os rela-

t6rios nos mostram o quanto vamos avançando na nossa proposta de organiz�

ção e formação da JJ.TT.Também sentimos algumas limitaç�es de ver apre

paração doe conselhos como um momento de retomar as reflex�es já feitas e 

p�eooupaçõee que vamos tendo,ficando assim a preparaçio deslocada.Deseja -

mos que este conselho possa ter um saldo positivo neste sentido. 

Está pauta tem como objetivo nos orientar nas reflexões e na retomada 

das discussõee,não é a pauta definitiva do conselho mas uma pauta que nos 

dart. elementC>s de nos prepar: o mesmo r.

Seria interessante se podermos recorrer as experiências de prepara -

ção que vivemos em nossas cidadee/regiaea nos conselhos passados e ver no 

que podermos repetir ou melhorar. 

Desejamos boas discussões e preparação 

03 
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="2612 CONSELHO NACIONAL DA JOC BRASILEIRA= 

DATA: De 08 a 17 de Julho de 1988 
LOCAL: BRAGANÇA PAULISTA -são PAULO 

Objetivo geral : 

Avaliar os 4 anos de plano _:nacional da JOCB (84 a 88) e projet1a.r o m.2,
/ ' . 

vimento para os proximos anos; considerando a conjuntura e os momento fortes , 

vividos e que estaremos vivendo,principalmente�a nivel da ação e'ª si tua

ção a nivel internacional.Também garantir o máximo de implantação das pro

jeções que faremos com uma boa avaliação do quadro das dificuldades e nec!S 

sidades que tem os militantes e a organização e coordenação do movim.en.to ., 

. , / . Possibilitar avaliar e proJetar o papel e carater dos proximos CN. 

Impôrtancia desde C&88 :

Depois de dois conselhos secessivos ,este tem o papel de retoma.:n a. d,! 
nâmica do movimento e seguir aprofundando os a��-fos. :ievant;ados no conse
lho extrá.ordinario ,e os que por ventura não tivemos condiçoes de refletir. 

Outro aspecto que este ano tallbem estaremos comemorand os 40 anos da 

JOCB e planejaremos como viveremos este momento hisiorico da nossa ca.mi.nha 

da como movimento espécifico da JJ.TT. 

Conteúdo Central: 

Durante este conselho estaremos priorizando como conteúdo central: a 

análise da JJ.TT e da Conjuntura;a ave!iação do plano e ação da JOC:B e a 
sua projeção ,considerando a organização e coordenação de13tas aç<Ses. 

04 
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- ANÁLISE DA REALIDADE -

OBJETIVO: Avançar na análise feita durante o processo de congresso e buscar

identificar os desafios que a realidade da JJ.TT tflfrl. para a nos 

sa ação militante e ação comum.

• JUVENTUDE TRABALHADORA=

l)Qu.e tipo de jovem está gerando a sociedade a partir das realidadesde:

• Trabalho

.Lazer

.Cu.l tura 

.Participação 

.Afetividade 

.etc. 

... .

, ' 

l.a)Quais as principais aspirações destes jovens? E como busca realiz�-las1 
� � 

1. b )Como se da a participação nos orgã.•s de classe.(organizaçêSes juvenis,p� 
.torais, sindicatos ,movimentos etc)? 

l.c)Qu.ais os mecamismos ideÓlogicos utilizados pela burguesia para contro

lar a juventude,e como se da isto? 

2)Quais as formas de organizaçio de jovens existemhoje?Freilte a que se or

ganizam?
2 a)Quais as principais bandeiras de luta? Qu� análise temos delas? 

tas organizaç5es estão contribuindo para a construção do poder de 
asse d�s trabalhadorea,como? 

yQue �ios esta realidade apresenta para a JOC come organização espec1

fica de jovens trabalhadores? 

3,a)Que bandeira de luta devemos ter frente a esta situação? 

06 
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=.AUXSE CONJUNTURAL -

OBJETIVO: Situar-nos no momento que vamos vivendo hoje e as perpectivas 

que nos apoiit.\esta situação ,fazendo uma ligaçã? do nosso traba
lho especifico com o conjunto da classe trabalhadora. 

l. QNJtlô'

=·-PROJETO DA BURGUESIA = 

1 )Qual o projeto da burquesia desde a nivel nacional até internacj_onal qt'1: 
.Politica 

.Economia 

• Soc;LaJ.
IdeÓlogico

2)Como este projeto se manifeta no citidiano da classe trabalhadora?

3)Que perpectivas nos apresenta esta realidade?

,4d4(} 
=POLITICA = 

l)Como analizamos o momento politico brasileiro qtQ aos aspectos:

.Da transiçM pol{tica 

.DA constituinte 

.Das eleições 

2)Quais as forças existentes?
3)Que interesse jogam? � 

' .

4)Que relação há com o projeto do capitalismo internacional?Perpectivas.

,.. 
= ECONOMIA 

�-ró 
l)Qual a politica econômica do governo brasileiro?

2)Como avaliamos esta política tendo em vista

.A negociação «a diTida externa 

.A volta ao FMI 

,, 

os ulti.mos acontecimentos: 

.A aprovação pelo conselho monétdio nacional de conversão da divida 

externa por ações das emprêsas brasileiras. 

3)Perpeotivas que se apresenta?

�'{Íl.,411 
I 

= MOVIMENTO Ol>tRARIO =

l)Que avaliação fazemos das forma6 de organização do movimento operário e

quais são as suas propostas?
2)Que in.fl�ncia traz para a classe trabalhadora e pra o mov.operário,como?

3)Perpectivas apresenta para os trabalhadores ?

4)Que papel tem jogado a JOC a partir das ações desenvolvidas eintervenção

dos seus militantes neste procesao?Desafios que ee apresenta?



./ 

= AÇlO DO MOVIMENTO= 

*Ação Militante:

.. .. 

Objetivo:Avaliar o est�gio em que encontram nossas ações ,e aprofun

dar as questões que aparecem para que possamos da.r respos

ta a realidade e devenvolvemo� nossa proposta . 

O que aprofundar:

l)Ações que desenvolvemos(descrever onde nos fazemos presentes)

2)Qu.aia os objetivos de nossas ações?

3 )Que orientação damos as nossas aç15es ?
' .

4 )Como se da a formação dos militantes e dos jovens trabalhadores, coa �:

siderando todos os aspectos das caracteristicas,D..P e Tarefa de edu 

cação do movimento? 

S)A JJ.TT está sendo priorizada em nossas ações? a partir de que? co
mo?Senão o porque?

6)Como está se dando a iniciação dos jovens ao movi:mento?necesside.des

que nos apresenta?
?)Nossas ações estão contrapondo com a realidade em que-vivem os jo-...

vens trabalhadores e a realidade conjuntural? 
8)Como avaliamos nossa inserção no movimento operário,apa.rtir de nos�

eas ações e proposta?

9)Ava.nços e dificuldades que percebemos em nossas ações?

Avaliação e projeção da RVAO: -Como se dl a RVAO em nossa cidade? 
/-Com que carater?

-Com que periodicidade?
-como avaliamos o metódo que desenvolvemos?

Projeção da ação militante e comum; -Apa.rtir de cada cidade e/ou região , 

qual as prioridades de ação percebemos(realidade especifica,categoria 
ou setor importante,regtões estratégicas etc). 
-Quais as principais debilidades em no�as ações e como supert-las?
-Como entendemos que tem que ser devenvolvida a açio comum?
-Como a assessoria contribui com o processo de aná.lise de revisão açãoZ

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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retomar as projeções feitas nos conse

lhos anteriores e aprofundar o momento vivido com o eongres

so,e a concretização dos grupos de base.Garantindo ass�n u.m. 

moviment coordenado desde as bases até a nivel 

O que aprofundar: 

1 )Como é organizado • ceordenade •· :uvimento em sua, ,�idu.diei?

2)Está forma de organização e coordenação respollàe:

. • aos militantes 

• aos novos

• aos contatos

• ao conjunto de jovens trabalhadores,porq·ue?

3-)Está organização e coordenação proporciona: 

• a JNAO

" . 

• a formaçio de militantes e dos jovens trabalhado
\

rea

• o aprendizado do método

• o desenvolvimento da tarefa de educação

·• a ação organizada dos militantes e o con:fronto

com .. realidade 

-�

-
1 

- ' 
• a iniciaçao e imp antaçao dos grupos de base •

• Avanços e dificuldades 

• projeção.que tem.os levando em conta os meios ma!

eivos:SIJT,a continuidade do congresso etc.

4 )As cidades ou regioãs que viveram a e:xpêria.ncia por se·tor

ou categoria a nivel regional ou nacional(triâ.ngu.lo,comer

cio,bairro etc)como ava.lia estas experiências. 

5) Que projeção tem o movimento em su, c1�.ade ou região da fo!

ma de organização e coordenação do m0V;imento desde a nivel

de baae,cidade,região,nacional e internacional;conaiderando

as orientações tir�das nos u.ltimos dois conaelijoa nacionais"

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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*Organização Financeira:

Objetivo1_ Aprofundar a discussão feita no CN/87 avaliando o quadro 

do movimento hoje e projetando para conseguirmos superar 

as dificuldades e desenvolver mais a educação finan.ceira 

e o auto financiação de nossas ações. 

O que aprofundar: /' 

l)Como avaliamos a organização financeira do movimento des

de a cidade até nacional?
2)Que avaliação temos da educação financeira e assumir fi -

nanceiro dos militantes.porque?
•• •

J)Que projeção fazemos da organização financeira do movj.men

to e do assumir dos militantes desde os grupos de basf1 :.

até internacional para os proximos a.nos?

4)Que compreenção temos da: .política financeira movimento

.auto financiação da ação 

., 

•• 

5)Como assegurar isto no projeto de auto financiação do moyi

mento nacional e internacional?

*Extensão e Fortalecimento:

Objetivo: Avaliar as experiências desenvolvidas e projetar as priori 

dades para os proximos anos ,destacando as necessidades e 
'-

o quadro de implicados para os desafios.

O que ªEro.fundar: 

l)Como avaliamos as experiências de extensão e fortaleci�

mento na JOCB,nos ultimes 4 anos?

; Avanços 

• Falhas

• Exig�ncias
------- "' 

2)Levando em conta o desa.fio de estarmos presentes em seto-

res ou categorias,regioes estratégicas.Como tem sido �s

reflexões e o assumir dos militantes frente a estes desa

fios?Que implicação se tem para o quadro do movimento na

cidade e como trabalha-las?( ver o. quadro de projeção do

CN/87 e o relátorio do encontro de extenaão e fortalecj_ -

mento em jan/88 )

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-r>--.-o-o-o -o --0>-
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Objetivo :Retomar o quaJ.r·o da situação pós conselho mundial e avalie.r ·· 

dados até o momento ,aprofundando as perpectivas que se a.pre

senta para a JOCI em todos os aspectos. 
O que aprofundar: 

�o'J 

l)P6s CM como�percebendo e vivendo a questão internacional em

nossas cidades/regioãs?Que avaliação vamos fazendo?

2)Como vamos sentindo .a situação internacional com relação a

igreja e o praprio movimento operário,que repercussão foi +,eV!_

do o resultado do CM?

3)Que perpectivas tem a JOCI;em relação a CIJOC,a Igreja,a si
t\lação financeira etc?

4)Como vemos a responsábilidade da JOCB frente:
·� '- T'. --. · .ao eompromisso de fortalecer um movimento in1;er

nacional de jovens trabalhadores • 
• compromissos com as coordenações continentais e 

internacionais • 
• extensão/fortalecimento e apoio aos paiaes com 

necessidades de se fortalecer. 

*ASSESSORIA DO MOVIMENTO:
/ 

Objetivo:AvaJ.iar as experiências vividas nos ultim.os anos e aprofun-

dar a proposta de uma equipe de assessoria a nivel nacional. 

O que aprofundar: 

1) Que avaliação temos da assessoria no movimento?

2):Avanços e dificuldade que se apresenta?
· 3) Como vamos refletindo a proposta saida no CN/87 da e.quipe

de assessoria; .papel 

.carater 

.critérios 

.etc 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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*CONGRt'660:

Objetivo: Fazer uma valiação como entidade promotora e ao mesm.o 

ver como está se dando a continuidade. 

O que aprofundar: 

1)@ que significou o congresso para a ação da JOC. 

2)0 que significou para a JJ.TT e o movimento operário.
( 

3)�ais os avanços e dificuldades.

4)0 que levar em conta para o 5º congresso.

*INFRA-ESTRUTURA:

' .

Objetivo: Apresentar o :1."esul tado da pesquisa e tirar pistas de enca,,.,. 

minhamentos . 

*PLANEJAMENTO:

Objetivo: Avaliar o planejamento de 84 a 88 e as exigencias que nos 

faz·para os planos futuros o

O que aprofundar: 

/ 

l)Que avaliação temos do ultimo processo de planejarr�ento da

JOCB do periodo de 84 a 88:

.dinamica 

.metódo 

.conteúdo 

• implantação

.meios utiliza.do�:1

.reeul tados

, 

2)Exigencias e sugestões temos para a proxi.ma projeção,si _

ando aa prioridades a se trabalhar.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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DIN1MICA PARA DISCUSSXO DOS PONTOS: 

Orientação geral: Estaremos trabalhando com subsídios bases,que e.erã.o refe 

rencia das ultimas discussões feitas em conselhos e encontros.Durante a

preparação poderemos completa-lo a partir do que vamos vivendo no momento 

na cidade.,e apronfunda-lo. t:'

Como o conselho é um momento para avaliar a ação do movimento,também 

teremos como subsidio os relatórios do: -Conselho Nacional de 87 

-Relatório de enc.extensão e fort.

-Relatório do enc.tesoureiro(este·
.. .

ainda será realizado em maio) 

-Tasea do congresso (para c0nt1·ibui T

na análise da JJ.TT)

- Infonae aobre o Conselho Niundial

Estes eubaidios esperam.os que todos os tenhaa,caso não os tenham,favor en� 

trar em. contato c0m o secretáriado nacional,mais seria interessante se poe

dermoe na medida do possivel irmos organizando os materiais nos nossos ar

quivos de cidade,para possibilitar não só os delegados a terem acesso aos 

mesmos como todos os militantes.da cidade. 

Quando ao ponto da análise da JJ.TT e do movimento estaremos enviando 

um subsidio até o dia 15 de abril, 

= PESQUISA = 

Estamos enviando uma pesquisa para as coordenações de cidade/regiões 

para levantamento do quadro do movimento local para que aos discutirmo§ as 

quastões de conteúdo tenhamos claro como está o quadro das ações,organiza

çio,coordenação do movimento a nivel nacional.Para que possamos ter este 

quadro no conselho é necessário que a. mesma seja devolvido "respondida" no 

maximo até o dia J5 de maio ,ou até ser entregue aos coordenadores em vi,!i 

ta aa regiões. 

=MEIOS= 

Como vai sendo uma pratica do movimento os aprofundamentos durante as 

visi.ta.a ,poderemos utilizar-los também para a preparação ao conselho ,neste 

caso os relatórios que eairem sugerimos que se envie para as outrae1 regiões 

para trocarmos as experiências e ter wna visão do que se passa nas outras 

cidadesJregiões.Além disto poderemos utilizar oa meios normais de prepara

ção,ou seja reuJliõee,seminarioa,encontro de sétorea,coordenaçaes etc. 

19 
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= CRONOGRAMA DE PREPA.RA.Ç!O --

Desejamos que realma�te possamos garantir a preparação do conselho,por 

· tanto este cronograma cumpre um papel fund�unental. Esta.mos tendo algumas d-,!

ficuldade de receber de volta no eecretáriado as discussões feitas pelas
cidades,ou mesmo a resposta de alguma coisa pedida.Sabemos que existe limi

/ -
tação quando aos"correios",mais se garantirmos nas datas abaixo os materi�

ais nossas cid das estarão contribuindo pa:ra a realização do conselho e a

limitação do "correio" será em parte supera.da.o

=ABRIL= 

,Chegada da pauta.e pesquisa 
• Discussão dos pontos e recolhimento

do que já foi discutidona cidadeº

• Até 25/4 reflexão qtº os assessores

levantados da nossa cidade/região.

• Garantir meios financeiras.

.Enviar subsidies da análise da 
t.TJ. TT ea.nálise do movimento • 

... 

.P:nviar a pauta para as cidades • 

.Enviar convites para outras en

tidades e movimentos para parti�

cipação ao nosso conselho • 

.Encaminhar a infra est:rutu:ta. 

-----------------------1---------------------

.Até 15/5_ enviar resposta da pesquisa 

para o secretariado nacional 

• Discutir e eleger os delegad�s,e os

mesmos garantir meios pra virem ao
conselho caso não estejam de ferias •

• Garantir meios financeiros.

=JUNHO= 

.Receber as pesquisas,tabula-las 

e aprofundar o resultado delas 
e o contéudo da pauta do cons • 

.Até 10/6 enviar os nomes dos delegad s .Definição da pauta final do co� 
da cidade/região para o conselho. 

.Até 15/6 enviar as reflexões e compl 

mentaçõea aos subsidias bases • 

• Até 30/6 envio ,caso necessario do 

dia e horario que querem das passa -

gens de volta.t mês de ferias.
=JULHO= 

•Chegada no dia 7/7 dos delegados ao

selho,como também preparação do 

subsídios com as complementaçõe� • 

• Encaminhamentos das questões P!O. 

ticaa. 

.Preparação dos ul tiro.os emcamiru a 

conselho nacional. toa do conselho. 
/ • � '<\().,<!À-� /�y- . � Y\

"'-<>À.
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I N F O R M Á T I C A 

A ll'Í du 111.·11:; 1·orLc· 

; f Q 04; 

A purtir do l'i11aJ du década de 60, o mundo, começou a ser inuda

do por mnquininhas 1·a11 tÚ.::; t.icas capazes de fazer maravilhas antes nunca 

sonhadas, cm cspuço:.::; microscópios e a uma velocidade quase inimaginá -

vel. Da noite pnra o din, tnrcfas exaustivas tornaram-se coisa cor7:ique 

ra, limi teo dn in tc:J j_i1;�ncia e da capacidade de interpretar dados da 

realidade de quotidiana avançaram até fronteiras difíceis de serem cog 

ccbido.o J)c.lu lllC11 Lc· Jwrn:u,a. O::.; i'u.turÓlocos começaram a falar nu.ma nova 

revolução batizada de tecnológica, capaz de produzir efeitos muitíssi

mo lllaio lmJ)orLwrLc tlu 11u1· u:_; 1irovocados pela industrialização (qunado' 

surgiram oo tco.:r·c:J 11a indústria têxtil no século 18) ou da produção em 

série ( linha3 de rnur 1 Luc<!lll de veículos, nos anos 20). 

A part_i_r du:; :1.1,1():; f,O, él3 fantásticas possibilidades das inven -

çoco toc1101 ó,": i Ci 1.:; d,· i x ar:.wJ ele i:)er apenas a obsessão de cientistas tran 

co.dos cm lab oratt>ri o;; parn serem manuseadas por nao menos maravilhados 

homens de negócios nu;:; grandes potências do mundo capitalista. E foi ' 

aí que as dcscoucrt:t,.., mirabolantes deixaram de ser uma atraente curio

olc.iudu _puru. :w Lr·:11 1:; 1·1) 1·111;11·1·111 uu r,uvoo inotrwnc;ntos de riqu :za, poder. e 

consequentcm n te t,unb '·m de dominação. No final da década de 60, os ja

JJ011cscs dc:Jc11vu I v j du , ·rn 1111ü Lo a :::iu.a pusqu.i:::;a cientifica, com cle;:icober

tao que CO!ll('Ç'av1uI1 :1. :111w:1ç:1r a h -�cmonia nortc-america no setor da tec

nolocia de po11 La ( :i. L\·c11u 1 <>,•;in muis avançada e; sofisticada). No Ínicio 

dos urios 70, Dl.lI'i": i: 1. : 1.1111 ·: 1�:: 1 dur rr o horizonte econômico de Washington, a 

posaihiJ -i_c1nc'IC' d<· pc·n!c-r· :1. currid:1. cientifÍca. 

o 'l'ld l'Í� jJJ,; J{lo;J\ljA[; 

os cérebros hwr.J.U.110:-::: <lo Pentágono e de Wall Street trataram en -

tão de buscar U.IIJa n:cu pr:ruçuo ante a concorrência ameaçadora dos ex-



dv raó.rioe nipônicos derrotados na 21 guerra mundial
1 

e, acima de tudo 

neutralizar os efeitos do fracasso do Vietnã. A reação norte-americana 

que sintomaticamente se a lutinou em torno da direita política e econô 

mica, descobriu então o tripé que permitiria a saída do atoleiro no 

qual estava submergindo a administração James Carter: restabelecer a 

"guerra fria" coritra a União Soviética; reimplantar o liberalismo eco

nômico em larga escala e usar as possibilidades incríveis da informá -

tica, um campo de conhecimento surgido em consequência da miniaturiza.-

9ao 

Esquentar a "guerra fria" significa assustar a classe média no!:_ 

te-americana com o espectro de üma hipotética agrassão iminente da� 
., ' 

te da União Soviética e do bloco socialista. O medo serveria,para,lú -

brificar a enxurrada de encomendas militares junto aos grandes conglo

merados industriais ávidos por uma injeção de novas verbas capazes de 
. i 

reativar a pesquisa e o desenvolvimento de armas maia sofisticadas, on 

de a revolucionária tecnologia do microprocessador era uma peça funda.

mental. 

Em nome da defesa, o contribuinte norte-america teria que pagar 

como preço um processo de compressão do consumo o corte generalizado ' 

nos gastos sociais. Além disso, os estrategistas econômicos apontaram
1
· 

para uma alta da taxa de juros como o mecanismo seguro p�a atrair de 

volta investimentos e poupanças que haviam se deslocado para.a Europa 

e Japão em busca de uma melhor remuneração, na época em que o dólar es 

tava em baixa. 

A liberalização econômica significaria acabar com qualquer ti� 
1 

1 ' 

de interferência do Estado no controle da economia. Seria restabelecer 

ao pé da letra a "lei do mais forte", uma espécie de darwinismo econo

mico, onde somente os mais preparados sobreviveriam ".devorando" os ma!

is fracos através de um processo de absorção. Não importava maia as 

consequências negativas do gigantismo, desde que ela fosse suficiente

mente forte para enfrentar a concorrencia estrangeil'.'a. Da mesma for.ma' 

que o arniWfl ntil3mo e a II guerra fria" estavam voltados contra a União 
1

1 

Soviéti�ã, õ liberalismo era uma arma apontada contra o Japão e a Euro 

pa (�m primei;ro lttgar). vendo depois o Terceiro Mundo. E os "maia for-
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tbs 11
, v UC(!doruu dtt l u L1L 1i<:Ju obr vivência, seriam inevitavelmente a-

u lns empreono tr1u1:J11acio11uis que melhor utilizasse as possibilidades 

abertas pelo uso intensivo da nova tecnologia do microprocessador e da 

minia.turização. A eficiência seria medida pelo controle do maior núme

ro possível de "informações", uma nova e transcendental matéria-prima 

que passou a revolucionar o funcionamento de Wall Street. A posse de 

bens tornou-se mc1100 importante do que o controle dos dados econômicos 

ou polÍ ticos. O v 'rlw controlar, um corolário do verbo saber, passou a 

ser mais conjungado do que o transitivo possuir, no vocabulário do big 

business norte-americano . .E foi aí que surgiu a expressão Informática: 

a busca, processamento e uso da informação, num sentido muito mais am

plo do que a "novidade" dos jornais, ou do "segredo" dos espiões. 

A partir de 1970, a revolução do chip acabou com o argumento do 

preço ao mesmo tempo em que a segurança nacional deixou de se concen -
,..., 

trar no fluxo das comunicações ma.s na fabricação de equipamentos. E os 

Europeus descobrirum llUC estavam indefesos também neste setor já que ' 

não tiveram as mesmas verbas militares e o mesmo complexo industrial -

militar dos Estados Unidos para criarem a sua própria tecnologia. Ha -

via é claro casos isolados como na Alemanha Ocidental, mas eles foram 

incapazes de resistir à avalanche de inovações introduzidas tanto pel� .. 

los norte-americanos como pelos japoneses.·A indústria européia, enc:ur 

ralada diante do dilema entre manter uma custusa ind�pendência e o lu

cro fácil, acabou preferindo a Última alternativa, associando-se ou'' 

simplesmente sendo engolida pelos interesses privados norte-americanos. 

Ainda sobrevivem algumas empresas européias independentes, mas elas 1
,

operam.principalmente no setor intermediário, já que entre os grandes
• 

f 

computadores e na tecnologia mais avançada, os japoneses e norte-ameri 

canos controlam. 85% do mercado e 9�. da soma mundial de investimentos 

na Informática. 

A REVOLUÇÃO INFORMÁTICA 

Noutras palavras, a reorganização do capitalismo norte-amerida

no peu'a sobreviver à recessão surgida depois da crise do petróleo 1se 
... 1. 

baseia na automação provocada pela nova tecnologia eletrônica e no con 



Folhas - 04 

trole mais amplo possível sobre todo o tipo de informação disponível no 

planeta. 

Segundo um relatório elaborado por Mark Porat e Edwin Parker da 

Universidade de Stanford (EUA) em 1977, até o início dos anos 80, apro 
' 

-

ximadamente 661i do l 1NB (rroduto Nacional Bruto) norte-americano tinha ' 

origem no setor de serviços, onde a Informática joga um papel fundamen 

taJ.. No mesmo período, n indústria dos EUA baixou a sua participação ' 

no PNB para 32%, enquanto a agricultura foi responsável por apenas 2%. 

E em maio de 1981, a manipulação e processamento de informações já 

era o principal produto de exportação do estado de Nova Iorque. O mes

mo relatório Porat-Parker também revelou que 65% dos assalariados nor-

' te americanos já exerciam funções direta ou indiretamente dependentes 

da Informática. 

Em 1978, os Estados Unidos possuíam 54% de todos os bancos de d� 

dos existentes no mundo e neles armazenavam 89% da informação computad.2_ 

rizada de caráter comercial e financeiro. Tudo isto foi possível graças 

à informatização das relações entre as 60 mil filiais de empresas norte 

americanas espalhadas por cem países e suas respectivas matrizes. SÓ a 

IBM tem, por exemplo, 27 centros de pesquisas apenas na Europa Ociden

tal, onde trabulhw.u. curca ele sete mil especialistas cujos estudos e tra 
. -, 

balho são tro.nmni t:i.t)oo lHlI'u os computadores centrais nos Estados Unidos 

a uma velocidade de COO milhões de sinais eletrônicos por segundos. E 

no Canadá, o governo estimou em 300 milhões de dólares as perdas anuais 

resultados do fluxo de informações via computadores para os Estados Uni 

- dos. Este fluxo foi rcs1Jonsável ainda pelo desemprego de 40 mil especi�

lis t11s cru1ad ·s •s.

O estudioso holu.ndês Cees Harmelink revelou num trabalho publi -

cado em 1980 que 60 enormes empresas norte-americanas controlam quase ' 

?Ofo do comércio mwidíul tle informações, cujo valor é avaliado em 200 bi 

lhÕes de dtha:rbs, J !u ,i u, u. grande maioria dos países europeus depende ba 

sicam�hté? flt:? d.adot:3 u1•r11azenados em memórias de computadores norte-ameri

canos pafii ttrganizar· a sua vida econômica. Esta dependência chega a ser 
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subdesenvolvidos, notada.mente os africanos, 

uleuna dos qua.i:J Lêm 11 U(' :J<.: busear em dados fornecidos por bancos de No

va Iorque para saberem quanto estão devendo a credores internacionais. 

O "roubo de illl'ormaçõcs" é hoje uma prática quase que universal

m nte adotada, salvo c:m quatro países (Noruega, Suécia, Japão e Brasil) 

do chamado bloco oc.id<:11 Lal. i >or serem extremamente sofisticados e velo

zes, os mccmd.orno:::.; d(· Lrar1:Jmissão de informações estão hoje praticarnen

t imunes u. c1�11:,1a·:1 ;1 :10 cu,, Lrolu u:-::;tatal. O controle dos dados meteoro 

lógicos pcrmi Ll: uo:J tl p1 · r·ado r·1;:-., du3 bolso.o de curuis de Chi caco, por 

exemplo, al tcrnr prc:ço:; e cotações mui to antes dos próprios países ,ex 

}JOrtn.dorcn d(: ai .i111(:11Lu:; Lr·J'(:JH conhecimento de alterações climáticas ca

pazes de afetar as safras. O mesmo acontece no terreno das riquezas mi

nerais. E, cm menu:.:.; d<· m 'ia hora, todo o arquivo de uma empresa que li-

"do. com crt�di.to w cu11:J1uni rlor pode ser transferido para um computador 

nos EUA, onde cspecinlistas podem detetar tendencias com uma grande an

t cipnção. 

E todo c:::.;:w pruc(::J::,o 1Jode ficar ainda mais illD.plo e mais intenso 

quando entrarem cm funcionamento os sistemas intercontinentais de trans 

missão de dados via f'i hrns Óticas guiadas por raios laser capazes de 

operar um milhB.o de mensFI.r_�<:ns telefônicas ao mesmo tempo. A transnacio

nal petrolÍf0.ra l·�:x x 011 .i :'t o pera desde 1977 um sistema como este. 

Na Europn r: 110 ,Japão, milhares de operários perdem seus empregos 

por cu .su do�; t•oubÔe eletrônicos. 

Os grandes idcÓlo13os das maravilahas da informática, como John ' 

Kenneth Galbrnith, Arth1.1.r Clark, Alvin Tofi'ler e Bernard Cox, afirmam ' 

que introdução da nova tecnologia não criará problemas de desemprego. 

Chegam inclusive a al'.ir1mr que os novos meios vão criar novas oportuni

dades de trabalho e q uc: permitirão que a humanidade entre numa nova fa

se, ondo o JiH:)et' 11. 111l aL i vj dadc:s intelectuais terão um lugar incompara

velmente iiitiid i.mJmt'l.11.11 L<· do q tH; na época dourada da Grécia antiga. Afi_!: 

mam que aâ i'antui:Hic.:ttrl rnt'tquinao microeletronicas, que em 15 anos baixa

�IIJtl do pre90 duas mil vczco e se tornaram no mesmo período dois milhões 
de vezes mais eficientes, serão capazes de mudar a natureza do trabalho 
humano, tornando-o menos árduo e mais criativo. Mas apesar da enorme ra 
pidez com que as transformações estão se operando, não existem ainda in 



' 

dÍcios concretos de <1ue: este "nirvana" será alcançado. 

No Ja1Juo c: ,,u 0i�cia, ja existem exemplos de firmas automobilÍs 

ticas quase que inteiramente au omatizadas, onde os operários se dedi

crun mais ao e:-Jtuc.lu 1; u diversão do que ao trabalho. Mas, em escala mun 

dial e 1irinc.ipult.:rn1:11 L · 110 Terc rio Mundo, ninguém pode garantir que 

surrirão dn 11oi t(' par:1 o oin. milhares de cópias das fábricas da toyota 

e do. Volvo. 

l 'cJo eu, 1 L r·:'1 ,. i 1 >, , 1 "elwq uc do futuro" 1>url!cc qu.c no.o ::ierá mu.i to

01lim1.tdor. O Chi.J l:11u .111:u1 U1:da, c:::;1Jucialistu da ürcanização Internacio

nal do Trabalho ( ()] '1') , 1:urun te que por volta de 1990, a Microeletrôni 

cu · u Infonlli'tLica 1· l l111l11:i.ri1u C,')1, dos em1Jrecos no setor de telecomuni

caçoes e 50% no si:::;tuma buncá.rio, enquanto 30% dos empregados no setor 

de transporte ficm·[Í,o sem trabalho. Nos escri tÓrios, mais de 40% da mão 

�-de-obra será substituída por máquinas automáticas, enquanto a impren -

su -scri tu deve: rwr :J11b:::;ti tu.Ída _por um jornal eletrônico transmitido a 

cada residência por um sistema de cabo. E a prÓrpia OI'l', uma organiza -

çao que é profu.ndwn,·11 Lu inf Juenciada pelos meios capitalistas, admite ' 

que nao será poosÍv<?J reciclar todos os milhares de trabalhadores desem 

pregados pela nova tccHologia. 

Toda a criatividade mostrada pelos cientistas pagos por firmas ' 

como a IBM no desenvolvimento de novas descobertas eletrônicas nao en

contra correspondência nos estudos sobre os efeitos da introdução mac.!_ 

ça da nova tccno I u1:l:1 11u mcrcudo de cmpreco. rara a maioria das trans

nacionais dn Infor111:Ítica, isso não passa de um "problerra futuro", com 

e)(ceçu.o tu.lvc:J dn:1 1·ir111a:J _p11,onc::.icw, como a Jl'ujitsu, que desde 1980 - ' 

passou a investir maciçwncntc no recondicionamento de seus empregados 

tentando evitar o cle:::;"mpreco em massa. Mas a Fujitsu, a gigante japone 

sa na informática <' MlcrocJctrÔnica, está sozinha neste campo. 

Ao contrário <los , paiscs capitalistas, o bloco socialista tem r�

gistrado avMçoo cowparntivamente menos espetaculares, porque por enqu� 

nto a novn tecnoJogia cstú mais voltadu para necessidade de pesquisa e 

de defesa, Nno hLl. a preocupação em transformar as maravilhas da Microe-
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letrônica em artj r:o dr· consumo de massa. E, principalmente, os países 

do Carne ( cx-Corn<·c.;011) tk ixw.n de considerar a informação, como uma mate 

ria-prima aJ tmne11 t(: vaJ orizada. 

A nova Lcc11uLogiu é a base técnica sobre a qual se apóia a In

formr:Í.tic1-1. As t"�r1111d(':J trw,snacionais querem transformar o mundo num 

l�u,ico mercado, qu<· 111·e<·:;:J:.tr·i:.un 11t será controlado por ur13 poucos pr_!

vilegiados. Não r� por acaso que atual.mente as grandes corporações nor

te-twinri cwrn.:, co11 Ln, 1: u11 : i:; Únicas seis redes transcontinen tais de

Lranomi:J:,Ü.o d1· d:itlu:;. IJ11:1:; d<·l::1.s pcrtecum ao Citibank (o sistema

Swift) e a 113M (:;i:;L<:mu. Clobe:com) ue tem o virtual monopólio da mai

orj.11. da::1 trw1;;uçt.Í<·:; comrTc i ai privadas em todo o mundo capitalista.

De alguma formu, 11u :-;i:-_;tcma bancário, já estamos às portas do "Big

�,rother", o fantástico supercomputador do livro 1984 de George Orwell
,

capaz de vieiar toda a humanidade. A perspectiva de um virtual monop�

Jio de� alt�t.u1:1 ,·�r:u1tk:; :-rnbr<' toda a informação não deixa de ser uma

possibilidade a:::;su:-,Ladora, principalmente se empresas, como a "Big =

l3lue", _pudcr<'lll 1w1 dia :;<: Lrannformar num "big brother".

** 
** - Carne ( ex-co11wcu11) - Conselho de Assistência Econômica Mútua, 

'.11 EXOTO TIRATIO: 

integrado pelos países socialistas: Bul
/�ária, Cuba, Checoslováquia, Hungria, 
MoncÓlia, Polônia, República Democrática 
Alemã, URSS e Vietnã. 

Fragm.cntor., da MaL<·r•ia - "A LEI DO MAlS FORTE" 
Hoviota � º IVl1111do - ,11, 1 ho/n1 
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REGULAMENTO DO CONCURSO DE MONOGRAFIA 
-
------------------===-----========== 

SEGUINDO O DESENVOLVIMENTO DA SIJT, MAIS ESPECIFICAMEN 

TE O CONCURSO DE MONOGRAFIA, FAZEMOS CHEGAR ATÉ AS CIDADES ESTE, 

REGULAEMNTO, QUE TEM POR OBJETIVO /\l'riESEN'l'AH ALGUNS CRI T
É

:l<IUS E 

DESENVOLVER UMA MELHOR COMPREENSÃO DO MESMO, DANDO PROSEGUIMENTO 

A ESTA ATIVIDADE. 

É FUNDAMENTAL QUE NAS CIDADES SE OBSERVEM E SE DESEN -

VOLVA UMA COMPREENSÃO DESTES CRITÉRIOS E PRAZOS, PARA NÂO OCOR -

RER NENHUM CONTRATEMPO. 

R E G U L A M E N T O: 

I = QUANTO ÀS INSCRIÇÕES 

, 

a) - A ficha de inscriçao sera preenchida por todos os

b) -

membros da equipe e enviada ao Secretariado Nacio 

nal da JOCB até o dia 30 de maio (prazo máximo de 

recebimento destas fichas). 

, , 

Para a validade do concurso, o numero min1mo 
- , 

inscriçoes sera 30. 

de 

II = QUANTO A ELABORAÇÂO DAS MONOGRAFIAS: 

a) - O trabalho deverá ser feito em equipe de no mini

mo 4(quatro) Jovens Trabalhadores (empregados ou 

não) com idade até 30 anos. 

b) - Deverá conter no minimo 6 (seis) e no máximo 15 
(quinze) páginas. Para uma boa compreensão do tra 



. .. 

balho, se pede que o mesmo seja datilografado em 

espaço 2. Nao sendo possivel datilografar, deverá 

ser Barantida letra legivel e um espaço equivale� 

te ao pedido acima. 

c) - A partir dos subsidios e das discuss�es feitas na 

semana internacional, o conteúdo deverá desenvol

ver a compreens�o da equipe sobre o tema a apro -

fundar as consequências deste mecanismo (divisão

in Lc r-r1uc ional do trabalho) sobre a vida da juven

tude trabalhadora. Deverá fazer uma abordagem am

plé: do terna, especificando um ou mais aspectos da 

realidade: profissionalização, desemprego, traba

lho da mulher, zonas francas etc .... 

Destacamos a importância de os jovens recorrerem 

a outras fontes para pesquisas dados (livos; pes

soas que dominem tal assunto ... ). 

III = QUANTO À ENTREGA DAS MONOGRAFIS:

a) O p r·uzo maximo para a en L l'CSCl do.s MONOGRAFIAS

de 30 de junho, sendo que para dar continuidad�.

ao concurso, deverá chegar ao Secretariado Nacio

nal um rninimo de 15 trabalhos.

IV = QUANTO A COMISS�ü JULGADORA: 

a) - Sera constituida por cinco pessoas, que trabalham

em áreas relacionadas ao tema, e ligadas à JOC. 

b) - Estas pessoas terão um prazo ate o dia 30 de julho

parn nrreciarem e julgarem os trabalhos. 

c) - Os critérios básicos para o julgamento dos traba

lhos sc:r�o: os dados, a amplitude e profundidade 

cJa ;d>or·uagcm dcscnvolda 11u MONOGRJ\FIJ\. 
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IV =  QUANTO Ã PREMIAÇÃO: 

:-1) - Cls cinco r,rim0iros l.1·:il1:1lho�; c·l;):=-,sificarlo;-:, :;r:r-:1r1 

publicados aLravés du::; 111eios ela .JUC e criviauus 

l'ip:lllll'S d:1 ST.l'I'. 

b) - () melhor t.r·;1bolho cl:1:;�;ificndo cm pr·irrrc:·iro ltJ/::Jr-,

l.t·1·:1 COlllü Pl'l�IIIÍO lllll:t vi:l) ',Clfl [):.l/'.:.t p:Jr·:,t urrr rlr1�; ffl(;ffl-

bros da equipe a cid:1<1<· ele M/\N/\US, cicJacJe orirJc 

L�1 siLuada uma Zuna I··1·:1r1ca rru pai:_;. l·::_;cuU1r:rflu:_; 

( . '-' 
, , ., 

( . , _. , , , 

t.:1 cid:1dt� por· Ler· 11111:1 1·t•:1iid;ul<: r·<:l:tciur,u<i;)_ curfl 

o tema da SIJT.

V l D/\S \)li l l<N'l'/\(,'.\ll,:::; CF:li/\ 1 ::; : 

;1) - l<rn t':l:,o <lo 11:t<l ('111/lflt' i 111t·r1 l.o rir' :I l 5r,IIrrr rio:; i l,r:ri:; rir::; 

l.t' t'l'gul::1111c11Lo ;i os t':t:;()s omissos é.J. clf:, cabr:r·;J_ ;� 

Coo,·cknaçiio Nacional d:.t .JOCU dcfini.r·. 

COORDENAÇÃO NACIONAL DA JOC BRASILEIRA 

JOCB: - RUA CONDESSA DE SÃO JOAQUIM, 215 

ílE:LA V l S'I'/\ �,ÃO l'AlJT.U - SP - <l l :i; > o 

TELEFONE = 2'/8-0099 ( 011). 
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01 

NOME: 

CONCURSO DE MONOGRAFIA 

= FICHA DE INSCRIÇÃO = 

----------------
l D/\D.I'.: : ___ Pl<Ol•lS�ÃU:

ENDEREÇO : ____________ CEP : ____ FONE _________ _ 

---------------------------------------====-========================== 

02 

NOME: ----------------
1 I J/\ D E:: ___ !' IW J,' l S :_::;Í\ U : _ ___ _ 

ENDEREÇO : _____________ CEP: ___ FONE: _________ _ 

03 

NOME : ________________ lDAD.1'.: : ___ PHOFlSSÃü : _____ _ 

ENDEHEÇO: ____________ CEP : ____ F'ONL : _________ _ 

------------------------------------------------=---------· -----------

04 

NOME: l D/\DE: PHOFlSSÃO: 

05 

---------------- -------

ENDEREÇO : ____________ CEP : ____ FONE: _________ _ 

===-------------------------------------------------------------------

06 

Nl)ME; 11)/\01'.:: l'IWF I s::;Ão: 
----------------

-------

ENDEREÇO: ____________ CEP: ___ FONE: _________ _ 

---===-------------====---------------------- -------- - - --------------

TELEFONES P/\R/\ CONTATOS:

NOME: __________ N ºFONE: ______ CT DMJF. : ______ _ _

NOME: l'J!!füN.I'.:: CIU/\IJI<:
----------

------
--------
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Queridos ComPanhe�ros 

Militantes da Joc Brasileira, 

Nosso abraço fraterno. 

, Atraves deste Documento estamos afresentando o quadro da JOC no Estado de Minas 
Gerais e ao mesmo terrf'o resPomdendo a Parte da Pauta do Nosso p rÓximo Conselho na
cional. 

O docvmento aPresenta, ainda que de forma. limi tadda, o que foi a JOC aqEi nos / 
�ltimos 4 ( quatro) anos, referen(ando, sobretudo, no 3º congresso nacional de Jo-/ 
vens trabalhadoress e r:o Conselho Nacional de 1984. 

Além c'.isto, a Partir de cada Pronto estamos aPrt'.sentando uma Projeç�o Partindo c'.as ne 
cessidades concretas que vamos vivendo no dia a dia. 

E�Peramcs, Portanto, estar fornecendo alguns elemer:tos, Partindo da nossa exPeri�ncia, 
Para que Possamos construir urna avaliaç;o mais comPleta da Joc, en qvanto ProPosta de 
Organização Alternativa dos Jovens Trabalhadores. 

Sem mais nos desPedimos, 

Fraternalmente . 

Militantes da JOC de Minas Gerais. 

Maio de 1988 
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O PROCESSO DE EXTENSÃO DA JOC NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Belo Horizonte foi a Única cidade do estado de Minas Gerais e uma c1as P cucas no F ais 
que sobreviveu do processo rePressivo que assolou o Pafs a partir de 1964. 
A retomada da história da JOC no estado esti nos Possibilitando o levantamento de um qua
dro de cidades, ainda que incompleto, onde a JOC esteve presente. Mas ai é preciso levar / 
em conta os diversos níveis de JOC em cada uma destas cidades. 
Ao todo um quadro de 28 (vinte e oito) cidades: 

JUIZ·· DE FORA = SETE LAGOAS = SÃO JOÃO NEPOMUCEMO =: MATIAS BARBOSA = CARATINGA = MANHUMIRIM 
MP.NHUAÇU = CAETÉ = SABARÁ = NOVA LIMA = RIO ACIMA = UBERLÂNDIA = UBERABA = ARAGUARI = IT<\ l>i! eíft 
VARUNHA = SÃO LOURENÇO = ITAJUBÁ = PITANGUI = DIVINÓPOLIS = PARÁ DE MINAS =.: CAETANÓPOLIS 
SÃO VICENTE DE BALDIM = PEDROPLEOPOLDO = ACESITA = JOÃO MONLEVADE = TIMÓTEO = B. HORIZONTE 

A partir deste quadro, podemos observar que a JOC esteve Presente em cidades economicamente 
importantes, corr.o: Juiz de Fora - Uberlândia - Vale do Aço (Acesita- Timóteo - Monlevade e 
Itabirito), além de estar geograficamente bem representada, com exceção do Nordeste minei
ro onde não aparece nenhuma cidade, cujo maior centro econômico atualmente é TEÓFILO OTONI 

Até o processo do 4 2 Congresso a JOC restringia-seu EH/Contagem, porém as discussões 
-

. 
- - - , 

em relaçao as necessidades de extensao nao sao recentes: o Vale do Aço esta em pauta come, 
, # N 

/ uma prioridade nacional ha mais de dez ancs. Alem do Va.le as outras cidades nao forêim to-
talmente esquecidas. 

Derois do Conselho nacional de 84, a coordenação de cidade levantou como Prioridades 
N 

de extensao as seguintes cidades: 

Uberlândia - Sete Lagoas - Juiz de Fora - Vale do Aço - Governador Valadares - Conselheiro 
Lafaiet� e TeÓfilo Otoni. 

Na verdade o quadro de BH não Permitia naçuele momento o deslocamento de militantes para/ 
morar ern nenhyuma destas cidades. O que inPirava a discussão era P ri!íleiro a necessidade de 
expandir o movimento e segundo Po�que havia alguns contatos (jovens, Padres, irmãs ••• ) in
teressados na JOC. Dada a falta de condições concretas para efetivarmos as extensões, a / 
discussão limitava-se a manter os contatos nestas cidades na esPerança de que algum dia ••• 

O PROCESSO DE LIBERAÇÃO NO ESTADO TEVE BASICAMENTE TRÊS FUNDAMENTOS! 

* Contribuir na extensão do movimento.

*Fortalecer a JOC em Belo Horizonte.

* Contribuir mais diretamente com a coordenação nacional (disPonibilidade de tem�o)

O MEIO central .Para garantir a EXTENSÃO E O FORTALECIVENTO seria a 4 2 Congresso. lJeste sen 
,

-

tido reafirmamos a Extensão nalgumas cidades ja levantadas anteriormente e acrescentamos 
outras: 

REAFIRMAMOS: Sete Lagoas - Conselheiro Lafaiete - Juiz de Fora * Cidades onde havia conta 
tos. 

ACRESCENTAMOS: Ibiá 
JOC. 

BaenP ndi -X· A joc BH havia recebido cartas destas cidades querendo 

VALE DO AÇO: Foi pendurado Porque não tinhamos contatos na regiao. 

o.l.



• 

E MÃOS À OBRA ! ! ! 

BaePendi e Ibiá: Não deram frutos. Dos contatos Por cartas, envio de materiais, não tive
mos resPostas. 

JUIZ DE FORA: Mantivemos contatos, o liberado fez visitas virias vezes. Firmamos uma co-/ 
missão de base em função do 4 2 congresso e chegou-se a realizar um congresso de base. No 
processo fomos tendo algumas liçÕes: não conseguimos garantir a orientação do congresso, 
Por que não havia um acompanhamento sistemitico. No Processo de uma visita Para outra os 
encaminhamnetos não eram garantidos. CONCLUIMOS dePois de avaliar que era (ej im�ossivel/ 
se garantir a orientação do movimento sem haver um acomPanhamento mais efetivo e devido� 
distância (5 horas) de BH a JF o acomPanhamento só se torna Possivel com a Presença de / 
algum militante na cidade. 

�artindo desta avaliação, embora havendo jovens na cidade interessados na JOC, decidimos 
não incentivá-los. 

Recentemente um contato chave de Vitória (ES) foi morar em Juiz de Fora. Segundo infoma
çÕes , ele tem se Posicionada como JOC, inclusive em assembléias de outras entidades. De 

N 

cidimos discutir isto no aProfundamento da regiao Centro. 

JUIZ DE FORA: E a segunda cidade do estado - .P o.Pulação: 500 mil habitantes - SuPerior 
algumas capitais brasileiras. 

* Tem muitos militantes antigos da JOC.
. , . 

* Geograficamente e culturalmente mais !? rox1ma ao Rio de Janeiro.
*Presença de.Padres franceses.

a 

CONSELHEIRO LAFAlETE: e uma cidade com aProximadamente 130 mil habitantes. Dist�ncia: 
1.30 horas de BH. Funciona, também como c·;idade dormi tÓrio !?ara os trabalhadores da AÇOMI
NAS (OURO BRANCO). O setor de maior Peso é -o comércio. Maior força ideolÓgica é da igreja 
O movimento Operário �raticamente inexiste. 

A extensão em Conselheiro Lafaiete não foi fruto de uma discussão mais profunda, fundame� 
tada numé1 análise da realidade , por exer.1Plo, _ mas sim no fato de ter um contato na cidade. 

A avaliação agora a,>resentada é inicial e traõ.uz reflexões havidas entre Sirla e Francis/ 
resPonsveis Pela JOC de Lafaiete/ e o Liberado. . .... 

O PROCESSO •••• 
AMOR E LUTA ! ! ! 

Francis e Sirla foram atingidos Pela JOC en setembro de 84 e faziam 11 arte de um gru-/ 
f>o de base do bairro Riacho, cuja orientação era dada Por dois militantes. No decorrer da 

, N 

/ luta os dois de apaixonaram. Francis e desafiado j) ela congregaçao religios.a da qual faz - . 
Parte a assumir um trabalho voltado Para a Pastoral oPeriria em Conselheiro Lafaiete. A 
JOC é informada da decisão, Porém não Partici a da mesma. Em dezembro de 85 Francis muda 
Para a dita cidade. Sirla fica em Belo Horizonte. 
Mesmo sem ter refletido com a JOC Francis inicia um trabalho com jovens e funda um gruPo 
chairade "JWENTUDE TRABALHADOEA". P ela Prime ira vez na cidade surge um esP aço es \l ecifico 
P ara os Jovens trabalhadores. 
No 1 2 de Maio de 86, realiza-se um encontro cuja mobilização Possibilitou a P articiração 
de 170 jovens de distintas categorias e desemPregados. Aconteceram outros encontros at�/ 
o desafio do 42 Congresso.

No inéio de 87 Sirla decide em morar em Lafaiete. APresenta a ProPosta ao Movimento 
que entre q1.iestionamentos e discord�cias acaba cedenclo. Isto firma a Possibilidade de se 

, N N 

/ garantir o movimento em Lafaiete, coisa que ate entao nao estava muito claro. O desafio 
foi de 3anos. A fundamentação aPresentada era a de que não queria ficar desJ'T'd> regada em / 
Belo Horizonte e que em Lafaiete havia Eossibilidades de emPrego. Em momento algum foi 
assumido que o que a levava era o sentimento J? elo Francis, Pois nem para ela isto estava 
mui to claro. Recentemer11- · isto foi as'. ·i.do como 5,endo a Única razão que justificava o o 2 
seu deslocamento. 



p ERDÕE-os SENHOR ! ! ! p SER HUMANO É COMHEXO E O AMOR NÃO TEM FRONTEIRAS ! ! ! 

Realizou-se os congressos de base e corri muita dificuldade o· de cidade. À esta altura 
• • , 

rJ 

talvez, devido ao desgaste provocado r1os Jovens no Processo do congresso, Ja nao se conse 
guia mobilizar com a mesma tramquilidade anterior, mesmo tendo acesso às rádios. 

' ( , . No Periodo de Maio a Setembro, O francis vai para a Belgica e as responsabilidades na cida 
de reaaem Para Sirla e outras duas jovens. O assvmir conjunto não acontece. Os delegados / 
eleitos ara o Congresso nacional não assumem. Na marra se consegue levar uma jovem ao con 

( -

-

gresso nacional • .I? or outro lado neste P eriodo BH nao consegue dar acom1> anhamento. As RVAO 
não vio acontecendo. 

Com a volta do Francis inicia a retomada. Neste Processo a instabilidade na relação dos / 
dois vai dificultando o trabalho e gerando conflitos. 
Finalmente em novenbro 87 define-se melhor a questão afetiva: Sirla arruma outro namoradol 

Boa parte dos .Padres qv.e ccmP Õem a congregação do Franc:: s não apoiam a JOC. Por outro 
lado os comeromissos dos Francis dentro da congregação e fora dela, que não se restringe a 
JOC aPenas, dificulta o seu comPromisso com o movimento. 

� � , , , 

O quadro da açao nao e arru>lo: atualmente alem dos dois, ha outras duas jovens. De�ois 
do congresso distribuiu-se responsabilidades entre eles, passando Por cima do nivel de co� 
Preensão que as meninas têm do Movimento e da realidade. ComPromissos tiro: Finanças, Coo! 
denaçÕes de cidade e estado. Como consequência, atualmente ner:,huma das duas assumem nada. 
- , . 

. 

Nao ha Perspectivas de JOC arartir delas. 

CONCLUINDO: Em abril revisamos este f) rocesso (Sirla/Toninho/Francis). Individualmente, Fran 
eis e Sir la aPresntam uma avaliação, com proPostas. EsP ecificando: 

SIRLA: Coloca que não tem motivos maiores Para continuar em Lafaiete: o quadro atual não 
exige e que Politicamente Para a sua formação contribuiria mais estar em BH. Avalia que o 
seu Processo de .·FORMAÇÃO foi cerceado indo Para Lafaiete, Por· que naquele momento não ti-/ 
nha dominio da orientação do Movimento. 
Além disto a razãc P r;inciPal (sentimento Pelo Francis) já foi sUl'erado. E o dele ??? 
Não há uma vontade explicita de continuar em Lafaiete. AJ>resenta prorosta de voltar em De
zembro 88. 

FRANCIS: Avalia que é imPortante a existência da JOC em Lafaiete Por tuda que a cidade a !e 
senta em termos de realidade. Por outro lado tem comPromissos com a congregação, JOC, CEBs 
Avalia que al� da Sirla há a nEcessidade de mais um militante em L·afaiete. 

REFLETIMOS QUE PARA HAVER JOC TEM QUE TER: 

* Prioridade Pelo Movimento
* Estabilidade na vida Pessoal
* Não condicionamento da extensão a um temPo determinado.

NESTE SENTIDO TEMOS QUE REFLETIR: 

* A Prioridade do Francis Pelo ·Movimento e a estabilidade Pessoal - uma vez que se a congre:
- ,

gaçao decide, pode desloca-lo Para outra cidade.

* A questão do tem>o, da Formaçio •••

SETE LAGOAS 

E uma cidade com uma PoPulação de aProximadamente 170 mil habitantes. Economicamente tem / 
um Peso relativamente forte na economia estadual. Possui cerca de 17 siderÚrgicas que em-/ 
Prega 5 mil trabalhadores. Falta dados estatisticos mas o segundo setor mais forte é o co/ 
rr.ércio. A categoria da domésticas é bem rlumerosa. Situa-se a Poucos quilômetros. de I3!-l, a 
r roximadamente a urna hora de viagem. 

A JOC lá foi duramente rePrimida clel'ois do goJ 
gos militantes estão ho.ie na ACO. 

militar e de:;estruturou-se em 68. Os. anti 

• 

o3 
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Em 1984 tivemos P articiP ando de um encontro do "mundo do trabalho" e contactamos alguns/ 
jovens alguns jovens da cidade. PoE outro lado o Vesxoal da ACO semPre demonstrou intere 

. . . , , sse em qv.e 1n1c1assemos a JOC la. 

No Pr?cesso do 42 congresso firmamos alguns contatos e mbora ji quase em cima da hrora, / 
conseguimos realizar três congressos de base •e o congresso de cidade. Foram E-·lei tos 12/ 
delegados ao congreesso :r:acional. são P arte destes jovens que hoje assumem a continuida/ 
de do congresso e a.PrÓPria JOC. 

No i�ic�o eram aPen� dois jovens. Junto ao Pessoal da ACO levãntamos um quadro de jovens 
que eles conheciam em bairros distintos e salmos al):rocura destes, com o V ro1) Ósi to de con 

, 

-

v1.da-los rara um encontro no qual lançamos o congresso. Isto aconteceu em fevereiro ��. 
Aceita a ProPosta, formamos uma comissão de cidade que encaminhou o congresso com a con
tribuição do liberado e de outros militantes. 

, DePois do congresso organizamos um cronograma. de encontros e definimos o conteudo. A cida 
de é acomPanhada Pelo liberaco com a contribuição de alguns militantes. 

Temc,s utilizado neste Processo os seguintes MEIOS: Intercâmbios - Encontros mensais para/ 
anáJ.ise da realidade e RVAO - _ encontros da coordenação estadual ••• 

O QUADRO ATUAL: 

Ana - doméstic�Creuz�- doméstica/Vanusa - Doméstica/ Vilma - doméstica/ Jércio - enfer 
méiro/ Rosângela - desemPregada/ Clávdia -:- desempregada/ i> atrfcia - 12 emrrego/ RonaJ do-
auxiliar de escritório/ Eliana - P rofessor2. - subemll regada/ 

RESPONSABILIDADES: 

Jércio - Ana - Cláudia: Coordenação de cidade 
Ana e Cláudia: Coordenação estadual 

Jércfo: Tesoureiro 

Todos assumem os meios financeiros do movimento e a cotização de 3%..

NÍVEL DE CONSCIÊNCIA: 

O 42 Congreso p roPorcionou uma visão da realidade global, mas não �:t'oP orcionou consciênci 
â de classe. O nfvel de com1'reer1são da realidade é ainda bastante deficiente. Hi uma id;n 
tificação como classe, mas talvez Pelo fato do Movimento oPer�fo 1> raticamente inexistir 
na cidade, contribui P�ra a desvolitização dos jovens. Outro fator é i.:ue o í'essoal é for 
temente influenciado e muito ligado a igreja em muitas atividades. A famÍlia de alguns/ 
influi �egativamente na Partici ação de alguns jovens. 

A NÍVEL DE ANÀLISE DA REALJDArE E PRECISO AVANÇAR: 

* na análise es1>edfica da realidade da juventude trabalhadora.
* na comrreensão das classes sociais.
* AProfundar o Cristianismo, f'roPorcionando um confronto com a visão conser'Vãdora orifuida

da igreja.
* A questão afetiva, sobretudo , familiar onde atua}merite ocorre maiores conflitos.

COMPREENSÃO DO MOVIMENTO: 

'* 

* Não bá comPreensão do método/ tJ ouco conhecimento da historia do movimento.
* APenas urr. infcio de comPreensão teórica do que é AÇÃO e do que significa serMILITANT.E.

o4 



eASSOS QUE JÁ FORAM DADOS: 

* Discutimos o Método Ver JULGAR e Agir.
, - " 

* Discutimos o que e AÇAO e como desenvolve-:-la.

A .earÚr dai elaboramos uma Pesquisa 1>ara al'rofundamento da realidade de trabalho e bairro 
' � 

como um meio Para ir êtOs t) ouc.:os desafiando-:-es a açao. Formamos duas equiP es. 

BAIRRO: Claudia/Ros�s-el� e P atdcia · 

TRABSLHO: Ana Creuza Vanusa Jércio P.pnaldo Vilma Eliana. 

AS PRINCIPAIS DIFICULDADES: 

Não ter militante na cidade Para ser referêr.cia de ação. 

O acomPanhamento restrito� visitas do Liberado. Não h� 1.11T1 acomQanhamento sistem�tico da 
vida dos jovens. 

As dificuldades imPostas Pela realidade: horário de trabalho do Jércio e os conflitos fami 
liares de outros. 

O nivel de consciência que influi na definição de Prioridades. 

AVALIAÇÃO DESTE PROCESSO : 

.PROJEÇÃO: Considêrê:o.ndo as dificuldades. 

************************************ ************************************** 

VALE DO AÇO: 

, , 

O Vale do Aço e aPontado ha mais de dez anos como ser.do uma das Prioridades nacionais 
do Movimento. De Conselho a Conselho vem sendo Ponte de discussão. Os ultimos nomes levan
tados como Posdveis futuros moradores do Vâle foram: Nelson (Volta Redonda) S�nia (BH) e 
Toninho (BH). Nas Paradas nacionais, no encontro de extensão e fortalecimerto realizado em 
janeiro 88 e nos aProfundamentos regionais viemos amadurecendo discussões neste sentido. 
Neste Processo o Nelsno foi desafiaco a, assumir o fortalecimento na cidade do Rio de Janei 
ro. Em discussões mais r·ec(jntes aProfundamos os nomes de Toninho e SÔnia. 

SÔNIA: Assume o comt>romisso com a coordenação executiva de cidade até março 89. Não assume 
o Vale em função de sua descida Para o sul do Pais(l� na terra do Luis Cambim) a Partir de
Março 89. Além de outras �rojeçÕes a nível Profissional. fl.lJi.'i..,,._ .Li/l[,t., l.JH ,� .. 1., 'f v,i...c,,J..(_, 

·JA-<>1.r,W.\O..<.<..cl.O V �-t·tl,t<.,vl.-t<-\..U,<�Í< <...úU.<. n. \�UA(t 

TONINHO: PreocuraçÕes a :rfvel familiar, mas est� aberto ao desafio err:bora. não o assuma sÓ
zinho. Assume, Portanto com outro militante. 

PROl)OSTAS PARA BEW HORIZONTE DISCUTIR: 

* Outro militante Para assumir o comrrorriisso com Tor,i nho.
* Discriltir outro mil.itante Par2, morar com a mãe dele.
* Tcninho fazer curso em são r aFlo �t Partir de agosto de 88 e ir Para o Vale inicio 89.
*2es quisa no Vale ser desenvolvida entes do Conselho nacional.

, 
. 

QUESTÃO SALARIAL: O sesemPrego e forte no Vale do Aço. Discutir com o Movimento nacional o 
ASSUMIR FINANCEIRO. 

IMeLICAÇÕES DESTE DESAFIO/ .PROJEÇÃO DE EXTENSÃO E FORTALECIMENTO A NIVEL ESTADUAL E NACIO
NAL. 

Continua ••• 

, 
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O R G A N I Z A Ç Ã O E C O O R D E NAÇÃ O: 

� , • ,f 

Para se comPrreender a organizaçao do Movimento trona-se necessario comPreender o ni 
vel da AÇÃO desenvolvida em Belo Horizonte. 

A AÇÃC MILITANTE À NIIVEL NACIONAL fl ODEMOS CLASSIFICAR COMO SENDO DE: 

* Trabalho

* Bairro

* Deserr:Prego

* Ip.iciação

A Ação desenvolvida é que vai determinar o tifo de organização. 
DePois do Conselho nacional de 84 formamos dois setores: Bairro e Trabalho. 
No Processo do 4º Congresso mui tos militantes afastar21.m do movimento. Os que ficaram tive 
ram dificuldaq.e� erri realizar congressos en suas resP ectivas categorias, restando, P ortan
to utilizarem os esPaços dos bairros. Outros militantes nem nCJ espaço do bairro consegui
ram gazrantir congressos, devido, sobretudo ao nfvel da ação e a dificuldade destes mili
tantes. 

Este Processo PrcPorcionou o envolvimento dos militantes com Jovens trabalhadores nos / 
bairr·os. Na etaPa final do con9resso ce um· total de 18 jovens envolvidos, 16 haviam sido 
contactadls neste P rocessc. Eram jovens de cateçorias distintas que foram sendo acomranhi! 
dos numa persPectivai de assumirem o movimento� 

Não havia Portanto nenhum,,1 ação esP edfica, seja a nfvel 
bairro. Reselvemos classificar o quadro existente como 

de trabalho , seja a nfvel 
AÇÃO DE I�ICIAÇÃO. 

de 

O Congresso em BH não foi assumido Por outras entidades, salvo am bairro onde a PJ / 
contribuiu. por causa disto não tivemos que '":.drs.(P�tuar" os contatos com outras entidades, 

,

ficando a continuidade sob a inteira responsabilidade da JOC. Outro elemento e que todos 
os Jovens envolvidos nas comissões de base, com exceção de um jovem_ da PJ, foram se identi_ 
ficando com a JOC, se colocavam como JOC. 
NÓs militantes c:or.,.clufmos que esta identificação era t' osi t ivà e qve nos rstava trabalhar a 
orientação da JOC, e dentro de um f>rocessso,o conhecimer.to do Movimento em todos os asPec
tos. Da1 não foi diflcil traduzir as comi�sÕes de b2.se do congres-o em EQUI� ES DE BASE 
da JOC. Na verdade a equipe de base era o grupo de base do militante. 
Trabalh2;nos com esta nomerJclatura (equipes de base) a Partir de uma comPreensão de que a 
Médio prazo os jovens que comPunham as eqvipes estariam formando GruPos de Base. Neste / 
sentido a Equit> e de Base seria Parte da, es,trutura, enquanto o Grupo de Base era .PROJE 
ÇÃO. 

DEFINIMOS A ESTRUTURA: 

I\ 
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GRrPOS DE BASE: Colocado como desafio '7 ar'i- todos os 'jovens que comPunh2.m as EquiP es de 
Base e também Para o militante antigo, sobretudo Por que sua ação tinha que ser referên / 
eia f,ara os demais jovens. 

. \ 



CONCLUSÕES DO' ONTO EXTENSÃO E FORTALECIMENTO: 

Conselheiro Lafaiete: r Ficou de amadurecer mais a discusção, af'rofundando mais as im 
l'licaçÕes que _tra:r�o a Continuidade o:µ não da J_QC n2, cidaded. 

Dia: 31 de maio : Reunião Para definir esta c1uestão. 

, , , 

Sete Lagoas: Alem do liberado outro militante estara dando acomPanhamento a cidade 
como forma de contribuir: Nena 

Vale do Aço: EçuiPe de Extensao: Toninho e ZeÔ 
' 

Militante Para morar com a mãe do Toninho: J�dir 

Elaborar P roPosta mélis completa considerando: Profissionalização, Finanças etc: Jadir 
zeô · e Toriinho; 

ProPosta inicial: Janeiro de 89. 

PRCJEÇÃO DE EXTENSÃO NO ESTADO: Longo Prazo 

UberJindia - Uberaba - Juiz de Fora Teéfilo Otoni - Governador Valadares. 

são cidades de grande P êso econômico e geograficamente ref'resentativas do estado. 

() ASSCS: 

* Desenvolver discussão no interior do movimento.

* Organizar a Extensão 'definindo Prioridad�s.

* Desenvolver Pesquisas •.

' 



AS ESUIP ES DE BASE: 

Espaço Para RVAO, .Planejamnento ••• 

Encaminh�nneto da decisões das assembléias das equiPes de base. 
�erdiocidade: Encontros quinzenais. 

ASSEMBL�IA BAS EQUIPES DE BASE: 

Anilise da realidade 
EsJ> aço Par é. revisar a açao das equipes de base. 
Organização dos MEIOS do movimento 
P eridiocidade: Bimensal 

ASSMBL�IA DOS MILITANTES (ANTIGOS) 
, . . Analise da realidade 

Revisão da. vida e da Ação operiria: 
EsPaço rara os militantes revisarem e Projetarem as açÕes. 
p eridiocidades: Bimensal 

COORDENAÇÃO: 

Nas equ:ip es de base: 2 militantes: 1 azntigo e 1 novo 

Coordenação de cidade: ComPosta dos coordenadores das equiPes de base 

Ccc-rdenação Executiva: A comPosição da coordenação de cidade não Permitia algumas discu-/ 
ssÕes, Por que muitos dos coordenadores inda não tinham uma compreensão mais amrla do movi 
mento desde a orientação, método ••• Por outro lado a coordenação ::i.ntiga (agora Executiva) 
era a instância que vinha cumPrindo o faPel de Projetar o movimento a nivel estadual. Nes
te sentido era c imPortante que continuassse existindo. 

FINANÇAS: 

Cada equir e de base tem um tesoureiro / Juntos formam a equir e de Finanças de cidade. 

Periodicidade: Encontros Mensais. 

AVALIAÇÃO DESTA ESTRUTURA: 
. " 

/ A Primeira coisa é que esta estrutura veio de encontro a ação do movimento num determi-/ 
nado momento, não tendo Portanto um cariter Jdefinitivo. a medida que a projeção de Gru-/ 
p os de base fosse ef€:tivada teriamas que reestruturarmos o Movimento. 

/ As equiPes de base trof'orciona o romrimento do isolamento entre os contatos. Ali se ana
lisa., revisa e Planeja levando em conta os diversos níveis. O fato de ter datas para encoE_ 
tros contribui na viabilização dos er.caniinhamentos deliberados nas assembléias. A coordena 
ção da equ:iPe de base (2 jovens) cumPre um PaPel de caPacitar . Tendo um tesoureiro na E
qui e de base, descentraliza e viabiliza a organ.ização financeira. 

/ A assembléias das equipes de base não deixa que as equ:iJ' es se isolem. Di uma visao de 1 

conjunto a tocas os niveis. Garante uma orientação comun a névil de cidade. 

/ As assembl;ias dos militantes antigos contribui para revisar passos que foram definidos/ 
,anteriormente a esta estrutura. CaVacita frente a análise da realidade e amrlia as r�sron 
sabi lidades. 

*-K·-K·-K -K·-11-K·********************
º***-K·************ *****-l< ******·** ******************-l<·****·********** 
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PR OJEÇÃO p A AÇÃO E D A ES T RU TU R A  A T U A L 

INTRODUÇ ÃO: Esta estrutura atual foi idealizada em agosto 87 ara resl'onder ao quédro/ 
da Ação de Movimento, j.i a.Presentado anteriormente. 

No desenvolver é.o 4 º cor�gresso além de discutirmos, a CONTINUIDADE deste meio, bus-/ 
camoa formas de ORGANIZARMOS esta Continuidade. Neste sentido, antes da etapa nacio-/ 
nal, orgar..izamos os ESPAÇOS E O CONTEÚDO. Quar..to aos esPaços é aquilo que j.i apresenta / 
mos: equiP es de base, assembléias ••• J) ara definirmos e. conteúdo houve Prime iro uma REVI / 
SÃO DA VIDA E DA AÇÃO a todos os d.veis, onde arorataJ!'.os as dificuldades e necessidades 
dos militantes e contatos. 

Mais precisamente em relação aos contatos vimos que: 

* Precisavam avançar na comPreensão da realidade
* Les envolver ação com outros jovens trabalh2.dores r.,uma P ersr ectiva de formar gruPos de
Base.

MEIOS A SEREM DESENVOLVIDOS: 

RVAO, de acordo com cada etapa. 
An.ilise da realidade, através de Pesq1.1isas, SIJT, encontres. 
Lazer alternativo, para contribuir no entrosamento. 

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DESTE MEICS: 

Esta'rroPorcionando um bom relacionamento entre os militantes e maior estabilidade no / 
quadro, salvo algumélS exceções. 

Crescimento na comPreensão e.a realidade esP edfica e global. 

Envolvimento com outros jovens tr2,balhadores. 
� , , 

O cor.,fronto com a realidade vai Provocando reaçoes de carater organizativo, mas, tambem, 
de car.iter aren?s contestativo, na familia, socretudo. 

AvanÇé:•-se na consciência de classe. 
N • , I 

f'alta comrreensao do Metodo do movimento, da historia ••• 

O QUADRO ATUAL: Comrosiçãc das Equ:if es de Base 1 

CABANA: Carlinhos (securitirio) Itamar (construção civil) Nena 2 (metalÚrgicd) Amaur·i 
(banc.ir·io) João Basco (banc�io) Cida (metalÚrgica) Ari ( construção ci vi 1) 
Lucinéia (metalúrgica - desE:Tllrregada) 

NO\ A GRANADA: Teca Ccor,fecçÕes) Narciso ( ) 

NOVO RIACHO: Ri ta (subemPregada) Sônia ( desemr rega.da) Márcio (metalÚrigico) Lufs (ri rofe/ 
ssor seminarista) Beatriz (desemVregada) Inês (desemfregada) Marina (saÚde) 

ARQUE SÃO JOÃO: Nena (doméstica) Relofsa (1 2 emPrego) Cida (rodoviári3) 

TIJOLINHO;MAINBONDO: Jad±r ( saÚde - desemPregado) Ozair (metalÚrgica desemPregada) Zeô/ 
Rodovi.irio (IDsesmPregado). 

lJl 
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NAZARÉ: Rosa (Professora) 

BOA VISTA: BoneCêt (confecções) 

QUADRO DE JOVENS ENVOLVIDOS PELAS E QUlP�§_p!_ BASE: 

Em Processo de acompan:hamento: 

parque são João: 7 jovens / Cabana 22 jovens / Marinbondo 8 jovens / Tijolimho 9 jovens/ 
Nazaré 3 jovens / Boa vista 6 jovens / Nova granada 6 jovens / novo riacho 9 jovens/ 

MILITANTES: 26 
CONTATOS : 70 

ESTE QUADRO FOI Af'RESENTAD§ NA ULTIMA ASSEMBLÉIA DAS EQUIP ES DE BASE. Vimos que a SIJT / 
tinhc::;. quE:: ser um MEIO rara resP onder a este quadru. Neste sentido vimos de assegurar um 
CONTEOOO COMUM em todas as equil' es de base e tiramc.s orientaçoes frente a Continu::.dade :/ 

CRONOGRAMA DE ENCONTROS P AicA DEPOIS DA S IJT, nas EquiP es de base, p ara ir sendo um esJ> a
ço para resPonder a este quadro de .:ovens. 

Significa dizer que estes encontros vmm acrescentar n1ais um es1> aço na estrutura do movi
mento. 

NESTE SENTIDO EEFLETIMOS: 

/ Cada contato, individualmente, Precisa ser acompanhado, com um minimo de 3 visitas men 
sais, rara não se restringir a formação aos encontros. 

/ 
, , Realizar encontros mensais com o conjunto dos contatos, de carater formativo, atraves 

da anilise da realidade e RVAO. 
Duração: 1 dia de encontro

/ Encontro de Equipe de Base: EsPaçq .,ara os militantes. 
periodicidade: Mensal - Duração: 1 dia 
CARÁTER: RVA(D - Anilise da realidade-:- EsPaço para Formação e ca(laéi't?tção dos militantes 

/ Assembléia dos Militar.tes: Antigos e Novos 
periodicidade: 3 mE::ses - duração : 2 dias. 

CARATER: Esrac.;o Para aProfur..dar o trabalho, definindo Orier!tação comum a nivel de cidade 
Anilise da. realiddae e RAVO. 

QUANDO: a Partir de junho 88. 

COORDENAÇÃO DE CIDADE: Ser comrosta dos coordenadores atua::.s, mas amPliar a 11 articira- / 
ção, r roPorcionando maior resP onsabilidade de outros mili tqantes com o movimento. Como a 
ma.ioria estuda, funcionaria da seguinte forma: 

Nos encontros de terças fei_!'� :· Carlinhos/Itamar/Ri ta/Nena/zeô/Jadir/Teca/ 
Um esr aço para: Encaminamentos, mas tamb� formativo. 

AProfundamentos de 2 em 2 meses: Com a ParticiP ação c.es1-es coordenadores e de outros a 
serem eleitos nas equiPes de base. 
Duração: 2 dias : 

COORDENAÇÃO EXECUTIVA: Ccntinw.i.r existinc.o � elo PaPel que cumpe a nfvel estadual. 
APROFUNDAMENTOS : De 2 em 2 meses 

.. 



PROJEÇÃO DA EXECUTIVA: SÔnia: Março 89

Carlinhos: Junho 89

Nena: JurJho 89

COORDENAÇÃO ES5'ADUAL: 

ATAULMENTE: 2 coorder.adores da Executiva 
p ROjEçÃo Reduzir. para aPer:.as l 

RETOMANDO, COMO FICA A ESTRUTURA: 

Coo!'denação nas eqldP es de base J 

Permanece 2 jovens 

Coordenaçã2 de Cidade! 

()� 
t ... !)i ·vc ., • J J.L

-0

AmPlia-se Permanecendo os encontros de terças s feiras, mas criando os é1Profundamentos bi 
mensais. 

Coordenação Executiva: 

Permanece como est�, considerando a Vrojeç�o. .. .... 

Coordemação Estadual: 

Reduz-se P�a 1, a ParticiPação de BH. 

' J 
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A AÇÃO DA JOC DE BELO HORIZONTE NOS ÚLTIMOS 4 (QUATRO) ANC1S: 
--------------------------------

NOVOS E ANTIGOS MILITMiTES - Processo do 3 2 Congresso: 

Nicolau/José SabÓia,:'Soiza/Edson/Luizão/Graça,IVicente/LQli/Isabel/Gabriel/Rosária/Bete / 
Teca;1/ander/Bis o/Carlinhos/Fausto/Toninho/Terezinha/ 

CONSELHO de 1984: 

Sirlenefaander,IVicente/Lali/Toninho/Sabfoa/Graça/Teca/Bisro/Terezinha/Gabriel/Ros�ia / 
Carlinhos/Lufs Henrique/Joãozinho/ 

CONSELHO NACIONAL DE 1986. 

/GRaça/Tonhio,IVicente/Sirlene/Joãozinho/CarJinhos/zeô/Rita;Nena/Imaculada/Boneca/ 
AngelajMoacirjMarquinhos/Sirla;0oãozinho(Riacho)/Rosa/Elza/L�cicV 

CONSELHO NACIONAL DE 1988. 

Antigos Militantes: Éita;Nena/sônia/Boneca/Rosa/Carlinhos/zeô/Jadir/Teca/Toninho/ 

Novos Militantes ItamarjNenEL2/Amauri/João Bosco/Cida/Ari/Lucinéia;Narcisofaárcio 
Luis/Be�triz/Inês,IMarinajRelofsa/Cida( SJ) Ozair/ 

/ 

*******************************�**�***************************************************** 

O qUGdro arresenta ?rE.nde instabilidade ncs ultimas quai ro_ an� 

Saham depois do Conselho de 84: 8 militantes: Teca 
Lali 

Bete - Gabriel - Rosária - Wander
Bis o e Terezinha. 

p err.1anece: 8 1 sendo que i (SabÓia) assume a coorc'.enação nacional. 

*********************7.***** 

No _f rocess0 de 84 a 86: 

Assumem o movimento: 10 militantes: Rita - ZeÔ - Nena 
Sirla- Joãozinho 

Reintegra: 1 militante : Imaculada 

AFASTAM DO KC,VIMENTO NO PERÍODO D.§�_-ª.....§L 

w-igela 
Rosa 

Moacir 7 Marquinhos / 
Elza 7 L�cia - Boneca 

9 militantes: Graç�,IVicente/Sirlene/JoãozinhoÍAngelaj11oacir/Marquinhos/Elza/L�c�a/ 

Finalmente ods que ParticiParam do 3 2 congresso restam dois 'tToninho E Carlinhos) como re 
ferência Par� o 4 2 Congresso. 

MILITANTES !!! NOVOS MILITANTES�!!! CONTATOS CHAVES!!! NOS ULTI.tJ.0S 4 ANOS: 

Vicente - SabÓia - Luizio -· Wander � Lufz Henrique - Teca - Bispo � Si�lene - Toninho -/
Ros�ia- Imaculad� = Marflia - Bete - Joãozinho - Soninha - Carlinhos - Nicolau - Lali / 
Terezinha - Gabriel - Edson - Soiza - Mar quinhos - Ângela - Joãozinho - Moacir - Elza 
Graça - Elias Yolanda - Lucinete - Luzia 7 Fausto - Ari - Celeste - Sirla - Rosa - ZeÔ 
Boneca - Ri ta - Ne:r..a - Narciso - Jadir - SÕnia - P.os emeire -

TOTAL: 45

Jl 



ESTÃO NO MOVIMENTC ATUALMENTE: 13 Teca - Toninho - Sirla - SabÓia - Carlinhos - Rosa 
Boneca - ZeÔ � Jadir � Rita - Nena � Narciso SÔnia 

NÃO ESTÃO NO MOVIMENTO, MAS ASSUMEM A LUTA: 7 

� , 

NAO ASSUMEM A LUTA OPERARIA: 17 

Têm ALGUM TIPO DE PARTICIPAÇÃO: 8 

CATEGORIAS NAS QUAIS A JOC ESTEVE PRESENTE: 

MetalÚrifica/ConfecçÕes/Domésticasft rofessores/Cons trução ci vil/Comércio/Rodoviá:-ios/ / 
Securi tários/Bancá:!"iO!.;/Alimrntação/Gráficos/Sa�de/ 

NÕMERO DE MILITANTES FORMADOS A PARTIR f.E J1ÇÕES NOS LOCAIS DE TRABALHO: NENHUM 

CAUSAS: 

* AçÕes interromPidas Pelo desemPrego, 'Provocado Pela ação ou POi"' outras :tazÕes.
* Militantes Presentes na categoria Porém acom(>anhando jovens nos bairros.

AÇÕES DE tESEMPREGO: 

Foram desenvolvidas três /3) açÕes :Venda Nova - Jardim América - Industrial • Nãc, se fro-
mou nenhum militante. 

AÇÕES DE BAIR_!tQ: 

Nem tudo ci que foi desenvolvido até aqui P odemcs classificar como sendo ação de bairro, 
salvo a exPeriênci� desenvolvida até meados de 84 no Jardim América e Talvez, encaixe a� 
a exreriência do Cabana. As demais: In.dustrial - Venda Nova - parque S. João e Nazaré / 
tinham um caráter de iniciação. Noutros bairros , a JOC nem chegcu a se firmar: Guarani/ 
Santa Terezinha. Por outro lado o es\' aço dos bairros foi semP re onde. a JOC mais mo bili�/ 
zou Para atividades : massivas. No Jardim .América, r.o final de 83, havia um quadro de 54 
contatos, a nivel de exemPlo. 

AÇÕES MAIS AMPLAS: Movimento P Ol'ular e Sindicaal: 

pOpULAR: Partici�ação na OPosição da associação de moradorfs no Jardim Améric�. 
Cabana: Atualrnente 1 militante faz � arte da diretoria. 

SINDICAL: OPOSIÇÃO DE CONFE'CÇÕES EM 'f 85: Boneca� Grça � Teca e Bete 

OPOSIÇÃO DOS GRÁFICOS EM 86: Imaculada e Marflia 

-# ARTICULAÇÃO L"TE (UNIÃO DOS TRABALHADORES DO ENSINO) Joãozinbo 

OPOSIÇÃO RCDOVIÁRIA: ZeÔ 

OPOSIÇÃO COMERCIÁRIA: Toninho E Gabriel (Algumas reuniÕes-.) 



AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE COORDENAÇÃO: 

A Coor-denação e.a ação do Movimento .antes de 83, �s vezes ficava a cargo de alguns/ 
militantes mais antigos. 
A Partir de 84 foi cd ada urrté, coordenação· rel'resenrativa- das açÕes, qw:.·-· trabalhou até ou 
tubro de 85. Deste P erfodo (27/10/8fi) até setembro de 87 funcionou outra coordenação corn 

P os ata ror: Nena - Ri ta - Graça - Boneca e Tonü,ho ( embora Ri ta E graça tenh2m se afast 
tado por· dificuldades Pessoais.) e Carlinhos. 
A Partir de então começou a funcionar a coordenação de cidade(rePr�sentativa das equiPes 
de base) e a Coordenação Executiva: Nena - Carlinhos SÔnia - Toninho (Liberado). 

Tomando como base a Coordenação que assumiu e que na verdade é hoje a Executiva, o 
pdemos afirmar que embora tendo er.contrado muitas õ.ificuldades a P r:.nd.� io, conseguiu da; 
Passos significativcs a todos os ni veis, Pois conseguiu através da PROJEÇÃO do movimento 
criar esf'aços Para resPonder aos diversos ·nfveis, Possibilitando: 

* A Análise da realidade
* A Revisão da Vida e da Ação OPerária
* A continuidade do 4Q Congresso
* A imC'lantação de Gruros de base
* Avanços na ecluc'"wão e organização financeir2.

,.., 
. 

1 

* A Açao rHrt'.sentativa com a Igreja, entidades e outros.

ISTO FOI POSSIVEL POR QUE: 

,

Conseguiu globalizar uma serie de necessidades nacior.ais do Movimento, til> o: RVAO, GruPos 
r>4 , -

( de Base, Açao rel>resentativa ••• a.traves de discussoes destes ponto�.; e introduzi-los no 
interior do Movimento. Mas isto , tair:bém sÓ foi f' ossível através dos APROFUNDAMEKTOS, es 
Paços nos qu_ais conseguimc,s REVISAR E P RC-JETAR a ação do movimento. 

t' 

COORDENAÇÃO NACIONAL: 

Ar..tes de 64 , Minas Gerôs, chegou a ter dois liberados regionais • A nível na.cional che 
, ,., 

gou a ter 75 libe·rados. Alguns liberados eram responsaveis, nalgumas regioes, de acorrP a-
nh2.r uma categoria esP ecífica, como o chegou a ser as domésticas no· Rio Grande do Sul. 
Segundo um antigo militante no Nordeste se chegou a ter 16 liberados. 

Até o Conselho de 84, não havia em BH, nenhuma discussão no sentido de liberar algu 
em. Até então os Ámrliados não eram Liberados. O �ltimo amPliado(não liberado) foi o Jo
sé Saboia. Anterior a ele haviam sido amPliados: Fátima - Marília - Nicolau e Gr�ça, res 
P ectivamente. 

A nfvel nacional aPen�s o RS 
Dentrr-o o Conselho Nacional (84), 
militante em funçao dos Estados de 
neste s.ent ido. 

estava viver.do uma exPeriência de Liberação. 
VitÓria (ES) arresenta uma �roPosta de se liberar um 
RJ MG e ES. Ficou da.s cidades amadurecerem dicussÕes 

Em setembro de 85, Toninho é eleito é:omPliado para substituir o SabÓia que hav:i.a a
ssumido a Coordenação Nacional E:>recutiva, em Maio. 

* Referendando nas exPeriências dos amPliados anteriores,

* Na nE:cessidade em extender o Movimerto,

* Na necessidade em contribv.ir c:om a coordenação nacional de forma mais E:fetiva,

DECIDIMOS ELA LIBERAÇÃO DO AMPLJADO A P AF..TIR DE JULHO L'.§__l-986.

AVAlIAQÃO DESTE I' ROCESSO / P ROJEÇAO A NIVEL ESTADUAL / 
f ROJEÇAO A NIVEL NACIONAL (A EXf:CUTIVA) E INTERNACIONAL 

Continua ••• J.3 



CONCLUSÕES DO PONTO: ORGANIZAÇÃO E CCOORDENAÇÃO. 

Prüjeção de nomes Para a coordenação Executiva -BH: 

* Teca - Jadir - Sirla - Rosa - �ita - Boneca.

LIBERADO ESTADUAL: 

O Processo foi aberto as tres cidades: BH Lafaiete e Sete Lagoas. 

Nomes levantados: SÔnia - Carlinhos - Jadir - ZeÔ - João Basco - Nena - Sirla 

NomEs q� Permanecem: Carl�nhos e Nena 

Definição: Na· ass·embléia estadual - 26 de junho 

PROJEÇÃO À NÍVEL ESTADUAL (LIBERADO): 

Os Comf>onentes da executiva. - BH 

PROJEÇÃO À COORDENAÇAC NACIONAL EXECUTIVA: 

Nena: Se for eleita como liberada estadual P aderia assumir a execul'iva deflois do seu 
mandato. 

PROJEÇÃO À NÍVEL INTERNACIONAL: 

Margarida - RoseJi Leacir .- Cebolinha. 

OBSERVAÇÃO: Ficou cerno encaminhamento se discutir a Possibilidade do novo liberado / 
ser liberado imediata:inente at'Ós a eleição como forn1a de ir trab2.lhando junto ao Tcni
nho até dezi-,mcro. A P rinciP al imPlicação é a ni vel financeiro. 



ASSESSORIA: 

NA HISTÓRIA DA JOC DE BELO HORIZONTE: 

ASSESORIA ECLESIÁSTICA: A história recente da JOC-BH não registra muitos assessores ecle 
siásticos:. Nos Últimos anos a JOC caminhc,u Praticamente sc,zinha neste sentido. 
Os Últimos foram o.PAULO GAERIEL ( Agostiniano - atualmente morando em são Félix do Ara -
9;_:aia ) e, Posteriormente e, Padre Pinheiro. Este embora oficial mente indicado elo bisP o 
nao chegou a assumir um acompanhamento ao mov�mento. 

Recentemente terr:os amadurecido discussões neste sentido. Er:: Conselheiro Lafaiete te
mos o Francis. Em BH, o Luis (diácono) e o Padre Ferrreira. Os três Pertencem à mesma con 
gregação(PADRES O ERÁRIOS ). Quanto aos dois Últimos, o P recesso é de iniciação. No Últi;o 
encontro de assistente a nivel de região Centro os três ParticiParam. 
Neste momento estamos amadurecendo discussões no sentido de definir o tiPo de contribuição 

1 , -

que eles podem dar ao movimento. Por outro lado ha a P reocuraçao levar,tada Por eles frente 
a FORMAÇÃO no interior da Congregação cuja maioria dos seminaristas i_ de origem oPerária. 
Querem contribuição da Joc neste sentido. Em função disto tem ocorrido encontros entre eles 
e o Liberado. 

�APEL DO ASSESSOR ECLESIÁSTICO: 

* Contribuir no entendimer.to da dimensção crist�.
* Contribuir no relacionamento com a hierarquia da igrt\ja e outras entidades de igreja.

REFLEXÕES: 
- , . 

Hoje no interior da igreja chocam Pelo menos duas concePçoes teologicas: A CONSERVADORA e 
r,J , , , 

A TEOLO�IA DA LIBERTAçAO. Ar ratica desta ultima embora al'resentando uma serie de defici-
ências, vem contrit:1ándo Para o avanço da luta dos trabalhadores. A c:>articiP ação efetiva/ 
dos Cristãos (leigos e Parte do clero) no Processo revolucionário da Nicarágua é um exem
�lo disto. Esta exPeriência ( da Nicarágua ) vai Provocando uma certa abertura no interi
or da esquerda latino americana. Obeservem, Por exernPlo o interesse .que Fidel Castro tem 
demonstrado pela Teologia dé:1 Libertação.) 

Por outro lado a Teologia Conservadora desde a nivel internacional vem sendo refor
çada Pelo 'Vaticano de um lado e do outro P elo Car i tal ismo internacional como parte de uma 
estratégia de dominação via religião. ExemPlos disto são o nÚmero cadà vez rroais crescente 
de seitas financiadas ela CIA, que estão entrando nos '1aises de 3 2 Mundo, sobreturlo. No� 
tras p alavI·as, a Teologia da Libertação vai Perdendo esr aços .• 

Históricamente, a JOC contribuiu a nivel nacional e internacior.al Para o avanço da/ 
Igreja e ba9icamente de duas formas: 

* Através de uma P ritica fundamentada na realidade e motivada Pelo evangelho. ,�ritica esta
desenvolvida nos bairros, locais de trabalho •••

* Através da FORMAÇÃO de I> adres, irmãs ••• ·que se colocaram a serviço do Projeto da classe/
trabalh2,dora. Esta influência contribuiu Para qve a igreja avançasse.

O esfacelamento da JOC dePois de 1964, a dificuldade no relacionamento com a Igreja/ 

no Processo que antecedeu ao golPe e dePois dele, faz com que no Processo de reestrutura 

ção do Movimento a partir da década de 70, já não tenha mui tos li ad�·es ••• al'oiando a JOC. 

Por outro lado a Prioridade Para a I�reja Passa a ser as l-"'astorais. Muuitos dos religiosos 

que antes estavam na JOC assumirem, Posterior-mente , resPonsabilidades com E:stas organiza-
-

çoes. 
A Partir da década de 80, mais Precisamente, começa a haver uma certa resistêr.icia nos 

militantes quando se trata de fazer celebrações ••• Pode ser que ai tenhamos sofrido dois/ 
tiP os de influência: 

J4 
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* Setc1res da esquerda brasileira são Profund,::-mente anti-clericais e o convivia no dia 2, / 

dia onde os militantes cristãos são sendo chamados de "P al'a hsstias" etcetera e tal vai
gerando um certo conflito de identidade que resulta Por fim numét esi' écie de vergonha em

N 

se Posicionar como cristaos.

* Por outro lado a ANÁLISE DA REEALID.ADE vai nos levando a ver a Igreja como uma mera ins
tituição ( estrutura de Poder a serviço do P rojeto da classe cominante).

Atualmente quando discutimos: sobre o P aPel das asslfssores eclesiásticos, restringimos 
a uma contribuição quase que aP enas unilateral. 

Nexste sentido, SE Cür-iSIDERAR11OS QUE A IGREJA CUMPRE UM PAPEL QUANDO SE COLOCA A SERVIÇO / 
DA LUTA ELA LIBERTAÇÃO, A JOC CUMPRE UM PAPEL , TAMBÉM DE CONTRIBUIR nA FORMAÇÃO DE D ADRES 
SEMINARISTAS� •• ? 

A falta de discussões neste sentido Pode ter sido um faotr que tenha contribuido a 
que o movimento não tenha dado a devida import�cia à Formação de assessores, o que vem/ 
trazendo consequências a nivel nacional. Reselvida esta questão estaremos sUJ>erando Parte 

N 

das dificuldades çue enfrentamc-s no relacionamento com a Igreja, alen de cutras questoes 
secundárias, como alguns ataques que sofremos de outras entidades e () esso2s, tiP o: " A JOC 

� , - - - � 

nao e Crista". Para muitos a concePçao crista se restringe a ter ou nao um Padre no inte-
rior da organização. Pouca gente vai ter coragem de afirmar que a JOC não é Cristã , se / 
houver no seu interior um quadro de assessores que a resP alde, enquanto ? rática. 
Leva-se em conta ainda que este é um dos Pretextos utilizados pela CIJOC Para queimar a / 
JOCI e ser bem aceita no interior da Igreja. 

O DOCUMENTO N 2 5 ( 23 2 CONrnLI-1O NACIONAL ) intitulado:" OS ASSESSORES NA JOC BRASILEIRA" 
diz o seguinte: 

"A JOC , como movimento de Igreja, tem o desafio de viver a Característica Cristã, o que/ 
imPlica, também, desenvolver a reflexão evangélica e a Celebração. Mas, muitas vezes deixa 
de lado a reflexão sobre este asP ecto, dandc 2 imrressão de que isso Pertence c::ios conserva
deres ou Carism�ticos. Is to faz mtü t<-'S jovens da JOC Procurarem fora. da JOC a relfexão e
vangélica e a Celebração. 
Com isto corre-se o ::-·isco de formarem militantes que agem 

N # • que fazem, ou entao Podem esmorecer na luta o::'erar1a, ou 
que fazem farte da JOC e que são Valores evangélicos. " 

muito, mas se� muito sentido 
ainda Perderem CERTOS VALORES 

. " 

do 
/ 

Num breve Paralelo entre alguns militantes antigos e militantes formados na ultimcL década 
Podemos observar: Os antigos rr,uitas vezes E:Presentam uma série de defj ciências na Análise 
da realidade, ror exemPlo. Por outro �ado Po�suem uma série de valores e Valores que são / 
funàdamentais para a construção da Nova Sociedade, que nós r:em semPre conseguimos trabé..lh 
ar no interior do Movimento hoje� 
Não se trata de afirmar que estes Valores se adquire arenas através de Celebrações, r ois a 
RVAO já cumPre um PaPel neste sentido. Mas sim de manter um equilibrio no sentido dela cvm

prir um raPel de aProfundamento ca dimensão cristã e de não rassarmos ror cima da realida-
- , 

de da Juventude Trabalhadora uma vez que a religiao e um asPecto desta realidade.
. , .

Aluns jovens tem diflil.culdades com o movimento Por causa da falta deste esr aço. Em EH Ja t2:_ 
vemos alguns casos. Em Sete Lagoas � hcje totalmente imtossfvel garantir a JOC se n�o hou
ver esP aços Para Celebrações, ror que a Formação do� jovens tem bem arréligada a Religiosi-

' . , 

dade. Cabe a JOC garantir um conteudo classista. 
Belo Horizonte vem desenvolvendo esta Prática e os resultados não tem s.ido negativos. 



ASSESSORIA NÃG CLERICAL:

No Último Plano/Projeção �ue elaborômos em agosto 87 levantamos um quadro de i;llltigos mili 
tantes que seriam des.afiados a assessorarem e, Movimento. i.etomamos, Posteriormente, e vi
mos que mui tos deles não aP res entavan: condiçÕes para assumir • P ermaneceu arenas o norr:E: / 
da ImétCV.lada. Falta esPecificar meltor o r atel. A coisa ter:, ficado um� ouco solta. Nalguns 
encontros convidamos alguns assessores eventuais. 

AVALIAÇÃO E� ROJEÇÃO NESTE SENTIDO: 

.Lt 
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I N F R A E S T RUTUR A: 

A JOC Possuia alguns materiais de Infra Estrutura ( MimeÓsirafo, Máquina de escrever, mó
veis ••• ) que foram entreçues. � Jgrt·ja no Periodo rerressivo. Este rr,aterial até hoje nao 
foi devolvido. Também nunca foi procurado 

O QUE TEMOS HOJE: 

* 1 Casa de dois Pavimentos, sendo, na rarte inferior: 3 quartos 2 salas 1 cozinha 1 ban 
nheiro 1 dis ensa. 
Na Parte surerior_: 1 salão rara encontros (100 Pessoas.) 2 banreüos l Cozinha. 

OBSERVAÇÃO: A arte sureriorf está em fase de acabamentoº 
. , 

No quintal ha t·sraço Para se construir, caso queira. 

* 1 Máquina elétrica "OLIVETTI" TEKNE 4 
, ' 

* 1 Mimeografo "FACIT" a alcool 
* 3 mesas - 11 cadeiras
* 1 Projetor de Slydes "VOIGTLA1':DER" Auto Focus - 9 Slydes
* 1 Geladeira "CLIMAX"
* 1 Fcgão "DAKO" (HORRÍVEL)

, . , . * 1 Maquina Fotosrafica
* 1 Armario de Cozinha 
* 1 Filtro
* 6 ColchÕes
* 1 Maquina de calc�lar
* Algumas t anelas tortas
* Em Conselheiro Lafaiete: 1 casa de 4 cÔ�cdos.

C O M O CO N S EGU I M O S: 

Há alguns anos vinhamo:., levantando um quadro de materiais necessirios ao movimento. A / 
Preocu ação çentral era a de termos um loc�ü, um esP aço Para a realização de encontros. 
Constatamos que isto era iml' oss 1 vel de se garant :_r contando arenas _çpm os meios financei 
ros do Movimento. 

Com a ida do Francis f ara a Bélgica (m21io a setembro 87) elaboramos um Projeto financei
ro não destinado a entidades de �.,_juda, mas a Pessoas amigas do Francis, com o onjetivo / 
de ãdquirirmos uma casa ••• Isto foi garantido: as r er.;soas ccntribuiram, além e.e algumas 
atividades desenvolvidas Pelo Francis (debates sobre a realidade brasileira, Shows musi
cais ••• ) que froPorcior:,ou uma arrecadação de arroximadamente 162500 dÓlares, o que em S.!:_ 

tembro equivalia a 1 milhão de cruzados. 
ComP ramos a casa ao Preço de 700 mil cruzados e o restante estamos aP licando na comPra / 
de materiais ( j� citados) e m&teriais de Construção, Cedreiro, etcº 

Avaliamc,s que r-.os momentos de desnvolvermos Meios Massivos, tiro: Congresso, SIJT, assem 
bléias ••• sacrificamos muito tem o discvtindo Infra estrutura, o·qve muitas vezes condi-/ 
ciona o CONTEUDO. Neste sentido investir na Infra Estrutvra significa, entre outras coi-/ 
sas dinamizar o Movimento. 

********-l< **-l': *******-l<·**-l!-l<·**-l< *-l<·-l< *****-l< *******************·)Hl·*k>: **************************** 

*-l<·***-l<·*-l<·**-l<·********-l<*-l(-l(-l(--)!-**-l<·-l(·***·)(·*·******'***-K·*****+'**-ll·*·***·*****-l<·*-K*****-t;*****·*********-l<** 
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A S N E CES SI D A D E S ATUA IS: 
.;.e... __ ..,;_. _______ _ 

* 70 cadeiras
* 6 mesas
* 1 fogio industrial

,. . 

* l maquina de escrever

* 1 miquina calculadora
* 1 telefone 

f 

* 1 AParelho de video cassete 
* 1 televiso::.�
* 1 MimeÓsTafo à tinta 
* 1 grava,dor

* 1 ararelhagem de S om
* 20 Colchões
* 4 Panelas grandes
* 1 liquidificador

* 4 P rateleiras para arquivo 

* 1 quadro

* Material ara acamramento (barracas ••• )

PROJEÇÃO: 

'A CURTO r RAZO: MEIOS: 

À MÉDIO PRAZO: MEIOS: 

À LONGO PRAZO: MEIOS: 

À CURTO PRAZO: até dezembro 88: 

Cadeiras - mesas - Fogão - Mimeógrafo - ColchÕes - i)anelas - Prateleiras - Quadro/ 

MEIOS: 

Mimeógrafo/Cadeiras e mesas j: Fazer Projete - Via coordenação ancional 

Fazer lista Pedindo contribuição de amigos e entidades. 

Feijoada. 
*-K·***-K·****-K·***"' *****+:'****·-**·-***-K·*************"• ********'X *-K *-K·**-K·*****-K·**********-K·****** 

MEDIO PRAZO: 

M�quina de escrever/Calculadora/TelefoLe/Gravador/Liquidificador/ 

ME10S: Ficou de continuar discutindc Por que pimeiro temos que concretizar a curto/ 
prazo. Quanto ao telefone , Para mantê-lo , terr,cs q.:!e garantir um Meio Perma -

nente. 
-K-lt*-K-****-l<·�,*t·**********·X·*****-K·,J,;**************-X*****'>:***-K·************-K******·>:******-K·** 

LONGO PRAZO: v!dcJo - Televisor -· AParelahgem de S om - Material Para Acam� amento . 

J8 
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ORGANIZACÃC FINANCEIRA --

Como Funciona: 

Hi una equiPe com um (1) ref'resentante de cada EquiPe de base. 

Dentro da Equipe de Finanças: 

1 Resronsável Pelas relações Úblicas 

1 Tesoureiro Central 

2 ResPonsáveis Por agendas 

Cada tesoureiro em sva Equ:iPe de Base é o r·esPonsável Pela cotizõ_ção, ager:-das ••• 

MEIOS l'ARA GARANTIR A ORGANIZAÇÃO: 

* A educação Fin2_nceira

* Encor:,tros Mensais da Equ:iP e de Finanças

* Orçamento e Plano Firianceiro, com Revisão r> eriÓdica

MEIOS FINANCEIROS UTILIZADOS: 

-------- ---- ---

Agendas. - Cotização de 3% - Bazar - Livros - Contribuição de Amigos 

AVALIAÇÃC DA UTILIZAÇÃO DESTES MEIOS: 

AGENDAS 88 : Foi acontecendo alguns furos que vem dificultando a venda. p erderr.c-s oJ'ortu
nidades enormes comu o congresso da CUT estadual e esllaços em livrArias, Por fct_lta do / 
asssumir de alguns militantes. 
Recentemente temos feito Mutirões de agendas r,os .bairros. Isto tem .contribuído na VEnda 
na div1ügação de JOC e inclusive rara romfl er com o caráter INDIVIDUAL, alerr. de tro1•orcio 

.nar mais ousadia nos militantes. 

A COTIZAÇÃO: Vem sendo assumido Pelo conjunto, salvo algumas exceçq_es Por causa do dese 
semPrego e da desorganização pessoal·de alguns militantes. 

O BAZAR: E vma I> rática recente. Além e.e não imc licé-1.r em gastos, tem um caráter COLETIVO 
e rrororciona que ressc,as que não são do Movimento contribué:I com ele. Tem havido falhas 
na organu. ação e no assum:i r conjunto. 

CONTRIBUIÇÃO DE AMIGOS: Tem Pessoas disP os tas a contribuir e outras já o vem fazendo. / 
Falta organização do Movimento neste sentido. 

Ef1UCAÇÃO FINANCEIRA: 

Concluimos que é imPossivel o avanço ra organização financeora, se não se garc:1ntir a EDU 
CAÇÃC dos militantes e dos Jovens trabalhadores. 
Nos �ltimos anos estamc·s garantido idsci;,ssÕes neste sentido, a todos os nÍvt:is, de forma 
que além de dar elementos () .ira a organização I' essc-cl, vamos travando ena discvsão P olf ti 
ca. 

ALGUNS AVANÇOS: 

* r,;;ui tos militantes já estão fazendo controle dcs. gastos através de anotações nos cader
rünhos e do orçamento financeiro mensal.
* O assumir do Movimento avançou nus Últimos anos e jnc}usive a nfvel nacional assumimos
melhor as noss 'IS rest• onsaBILIDADES COM O Movimento.

19 
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D I F I CU LDA D E S: 

* C deserr.Prego de alguns militantes
,

* O assumir dos Meios ainda. e deficiente.
,.., 

* A desorganização Pessoal de alguns militantes que assumem, mas nao encaminham.

M E I O E R MA K EN T E: 

Os gas.tos do Movimento aumentaram e muito nos ultimo ano, sobretudo. O que torna imPossi 
vel financiá-lo ai> enas através dos !'1:EIOS que utilizamos até então. Faz Parte de nossa / 
� rojeção a comPra de um telefone, por exemPlo, o que se torna imrossfvel se não tivermos 
um MEIO FINANCEIRO P ERMANENTEo 
'.Cemos desenvolvido discusÊÍes neste sentido, tiramos a_lguns encaminhamentos, mas até om / 
momento nda foi cor.:cretizaddo. 

N # N 

A�reocucçao e frente a que meio desenvolver de forma que nao burocratize e movimento. 
por outro lado não temos dinheiro Para, a Plicar. 

-)(****1,*****-l<·*****-l<·*****-l<·*****************************-l<·****"*-l< **-;'*"**********************-)(·* 

AYALIAÇÃO DA EQlu�E DE FINANÇAS 

DICUTIR: COMPREENSÃO DE POLÍTICA FINANCEIRA DO MOVIMENTO 

DISCUTIR j COMO GARANTIR A AUTO FINANCIAÇ.M 

MEIO PEID'.ANENTE: 

.... 

;2..0 
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A REVISÃO D A V I D A E D A 
---

A Ç Ã O O p E R Á R I A: 

Segundo definiu um militante a RVAO é O QUE NOS ABASTECE PARA CONTINUAR CAMINHANDO. 
E outro: "Caminhar sem Revisar roe.e significar o fim da caminhada". 

, � 

Entendemos que a RVAO tem que ser uma r ratica rermanente ra vida dos mili tar,tes, nao po 
dendo, Portanto restringir-se aPenas aos E:si'aÇO!:, j.i determinadas. 

Até meados de 85 acontecia alg1,ms encontros onde se Revisava a ação, nem semrre / 
vinculando-a à vida. A Partir de 85 inicia-se um Processo de RVAO. No inicio funciona 
mui to mctis corr.o um desabafo, mas foi o P rimeiro chute e contribuiu. 
As discussões que foram acontecendo a nivel naional e mesmo a ex1>eriêr.cia desenvolvida/ 
no interior da coordena_ção nacional contribuiu bé1_stante. 

O Movimento. até agosto 87 estava organizado em dois setores: Bairro e Trabalho. 
Era a Penas urra. classificação de militantes de bairro e àe tr-êl.liê•lho, '1 or que na verdade/ 
forêlJn raras a!; ',t.zes que cada setor individualmente se encontrou. Os encontros er2m con 
juntos e dentro destes encontros se revidava vma ação de bairrt'J num grui> o e uma ação de 
trab�lh� noutro gruro. 

Neste perlodo discutiaJT1cs no movimento, mais anivel de coordem1ção, sobre o car� / 
ter da ação militante. O que levava a esta discussão, era que constat.ivamos que a seto
rização do Movimento, confomr foi interf>retada, "sectarizou" os.militantes, ou seja: 
h2,via miJ i tantes de bairro e militantes d�' t:riabalho. Esta comP rreensão passou a sobre
por as necessidades que a realidade ia exigindo�dia 2, dia"' A nhel de e:,emrlo: algun 
un militantes moravam de Invasão, o que, momentaneamente, rrecisc:wa ser Priorizado en
quanto esPaço de .. wão. Mas tinham dificuldades em assumir isto r or r�ue eles não eram mi 
li tantes de bairro, méts sim militantes de trablho. 

Esta discvssão contribuiu rara que fosse revise.da a dinwnica de RVAO, "or até en
tão a divisão Por setores determinava a dinwnica de RVAO (dois GruPos) e o CONTEDrO. 
P.avia casos assim: uma militante estava tenào uma r articiraçao nas lute.is de sua catego-

, 

ria e no local de trabalho vivendo uma serie de conflitos, mas coomo ela era militante
do setor bairro, dentro da RVAO não havia esPaço Para que ela colocasse sobre o que es
tava vivendo a nivel do local de trabalho e da Categoria.

A AVALIAçÃO determinou o fim desta dinwnica. Vale 
Processo do 4 9 Congresso as RVAOs foram garantidas, por 
,de um cronograma bimensal, r arte do PLANO DE CIDADE; 

ressaltar que mf:smo durante o / 
. , que Ja erall}�organizadas dentro 

A ETAPA 8EGUIN'l'E: A RVAO Passa a �;er desr•.vOI vida a Partir d.as necessidades de cada mili 
ta!Jte a nível da açãc, e da vida. · f' rimf:'iro erê:. feita uma Coleta, geralmente , dentro / 
do encontro, no qual cada militante arresentava as suas r reocul'açÕes. A rartir dai a / 
coordenação organizava a discvssão classificando o que era relacionado: a ação, Profis
sionalização, afetiuidade ••• Det ois cada militante tinha Hm esPaço de temP o Para se co-
locar. No final de todas as colocações, levantava:se questões ara arrofundaJT1.e1:to, ou 
seja: a Partir da RVAO fadamos anahse da realidade da Juventude Traba.lhadcr-::i., tiravõ.
se exigências que eram retomadas na RVAO seguinte. 

Esta dinwnica, embora resrondesse mais, também aPresentava algumas limitaçÕes: as ve-/ 
zes alguns militantes tinham dificuldades em situar as suas necessidases de revisão, / 
Por 01,1tr·o lado, os Últimos a se colocarem acabavam ser.do Prejudicados Pelo cansaço dos 

' f # I N ..... 

demais. as vezes iamos ate de madrugada. Mas o central e que a coor·denaçao nao estava, 
naquele momento, conseguindo ter claro o quadro do movime1 1to, não estava conseguindo / 
ter r resente o qvadro das ne:cessidades, dificuldade�. dos. rr.ili tantes f' ara neste ser..tido 
contribuir. 



Discussões no interior- da éoordenaç:io foi nos t> ossibili tando desccbrir a necessida-
de dos militantes serem acomranhê.dOs Pela coordenação com os seguintes objetivos: 

* r.escentralizar as informações
* Desenvolver discussões rol1ticas com os militantes
* Contribv.ir no Processo da ação d da vida, detectando r:ecessidades de fundo, ra-

, 

ra, tambem Poder contribuir mais nas RVAOSe 

Dentro de um Processo organizamos a RVAO ror ec;,uil'es de 2 ou 3 militantes, conjtigando a
AFINIDADE e A APROXIMAÇÃO GEOGRÁFICA , mas de forma que houvesse em. cada equiPe um coor
denador. Dentro desta Projeção os encontros militantes r assa a ser um esPaço Para coloc;
car em comum a RVAO das equiPes discutindo aPenas as questões centrais e do Conjunto, h�
ja visto que··o esraço Para Planejar a vida e a ação seria dentro de[,tas eqvü'es. Somemos

, a isto 1,;rr.a Pratica que vinha sE:ndo desenvolvida Por duas militantes: de escl'everem a 
história de SUê1s vidas. Vimos que isto contribui Para 2. (.lrojeção da vida e da Ação, con
tribuindo Para que o conjunto dos miltantes consigam entender melhor cada militante, a-/ 
lérr, de ossibilitar a inre!l'retação de si P rÓrio, num cor!texto de classe trabêlladora. Fi 

, ; 
-

cou de aProfundarmos um docurr1Ento em cada. assembleia •. Esta etar 2, esta �ara ser avaliada. 

RESULT.IDOS DESTE PROCESSO: 

/Maior estabilidade no quadro do Movimento 

/ t1 rovocou Abertura nos militantes. 

/ Avançcs no assumir a todos os nheis, inclusive fianceiro • 

.fATO_!tES�JNTERNOS E EXTERNOS QUE INFLUÍRAM POSITIVAME!JTE_ NESTE ROCESSO: 

* A entrada de militantes novos c�ja Formação questionava os militantes antigos.

* O ques_!:ionamento externo: Algumas entidades e ov Pessoas questionav2. a JOC, dizr-,ndo /
que seus militantes eram irresr onsáveis e suPerficiais. Na verdade· isto dofa, mas tinha
umfundo de verdõ.de Pois às vezes a JOC assumia coisas mas não encaminhava, a Prática in
dividual de alguns militantes, era Pretexto Para q1,;eimação da JOC. f_ssumindo o question�
mento, contribuiu rara que avançassemos.

* Alguns intercwibios( em Volta Redonda, ror exemPlo) contribuiu bas.�:é1nte í'or que al;m /
de dar uma visão mais amPla do movimento, Proporcionava se fazer um Paralelo entre uma
cidade e a outra.

..., 

* Os encontros nacior.ais, a coordenaçao naciOnêó.l qve foi dando elemer.tos

* O conflito internac_ior,al: que nos leva a c:efesa da JOCI, mas ao mesmo tem o rrovocê, um
confronto entre o que defenüerrcs com a nossa Prática concreta no dia a dia. E nisto va
mos vt·r1dc que nem semP re somos coererJtes.

ALGUMAS CONCLUSÕES DESTE PROCESSC: 

* A RVAO rara· resronder tem que levar ern conta a realic:ade ressoal e coletiva, ou seja:
a realidc-.de go jovem trél.balhador, do milttante, a realidade do rr:cvimento: o nhel da
ação do militante, do movimtnto, o nfvel de relacio.namento entre lls militantes •••

..., 
� I * o eixo central Para a RVAO deve sE:r o Projeto de vidad e de a<.;ao, seja em que nivel . 

for. 



* E fun.damental uma coordençao que consiga detectar as riecessidade�.; a todos os niveis •
Não se coordena sem conhecer e sem coordenação não se garante o movimento.

* Deve se considerar qut· h� fatores P sicolÓgicos que detrminam
zes trabalhando numa.primeira etar a questões Pessoais na RVAO,
o militante desenvolver ac;;ao.

comPortamE·ntos. as ve-/ 
, 

. . . da TT:êUS tranqu1l1dade a 

* Garantir a RVAO � t:io imf!ortante quanto aos Grui>os de Base. Sem a RVAO n:io se concre
tiz� GruPos de Base. A P r�tica da RVAO Pode fazê-los nascer quando n:io esxiste.

*****-l<*****-l<*H ***************-lH<-**************"*-l< ********-l<·****-l< *'**7i·***********.,:·*-l< ******** 

AVALIAR PROCESSO DE LANEJAMENTO: 



CONCLUSÃO: 

A JOC BH vem tentando ser un,a rf_·sJ>osta para os jovens trabalhadores ( Contatos
l'Tovos militantes - Militantes) criando condições Para que estes assumam sua realidade/ 
esçecific2. e que no conjunto assumam a luta da classe trabalh2.do:.na. 
Fste Processei atual foi referendado nas exPeriêr.cias, inyusive as negativas, desenvol 
vidas\ Pelo movimento anivel nacional, onde concluímos qu\: 

* O Processo de REVELAÇÃO do mov.i.n:ento aos jovens trabalhadcres, quando de forma indivi
dual não contribuie E P reç;i.s-o ter um cariter COLETIVO.

* A formação que receberr.os do Sis·tema cari talista � deturrada. A JCC tem a tarefa de edu
car •• O HEIO fundamental rara isto � a RVAO. Se nac a desen: olvemos r,iu avançamos.

' 

'* A ação da JOC tem que ser coordenada. Para se coordenar tem. 1que haver Planos/ rojeçÕes
a todos 0!3 níveis: militante - cidad.e -:- est2\do -· nacional .... 

* A estrutura do Movimento tem que estar no nivl da a.ção. Não Podemos criar estrutura /
que s• ·l,reP onham a isto. A estrutura tem que levar em conta inclusive asl' ectos geográfi-

. 
, 

. . 

cos, Por que isto tambem influi na realidade dos jovei.s tr2.balh2.dores.

* e Preciso ter um Plano a Partir das cidades com datas definidas Para encontros, COJTI /
um conteudo que levE:: em c.·onta as necessidades a todos os níveis do movimento.

-l<· A organização financeira imPlica na edU:c2.ção dos militan.-�E:s e jovens trabalhadores em 
geral. Portanto tt·m que ser Ponto de discussão Permanente no inter�or do Movimento. 

***-l<**************-********-l<************************************************-l<**-l<******** 

A organização da joc BH vem cam inhando para dar resf> osta neste ni vel. O D LA.NO DE FORMA 
ÇÃO, que arresentamos em anexo, quer Possibiliar a suPeração das dificuldades CJ.Ue ainda 

( . temos a tudos os n1ve1s.

A Ação em BH ainda tem un, cariter de iniciação. E como se e Mc·,imento tivesse se articu 
(lando, envolvendo jovens de Categorias distintas o Para se organizar r or equii' es E:sf'ec1"'."' 

ficas - e isto vai de ender do Processo que for desenvolvic.o a Pattir do quadro 2.tual -
ternos que levar em conta ur.� conjurJtO de elerr.t'·r,tos e inclusive referenda1·rnos nas exreriê 

. .._ 

cias nacionais do Movimento. 

À Mfano PRAZO (SIJT 89) talvez ctê para amadurecer alguma coisa ne��te sentido. Até lá cs 
tarerncs coordenando junto aos militantes e de:?inindo os rumos ••• 
*·X·*-l< ,)( **-X -l<·*!, -X ***********·*-X-****-l<·***-X-->: -l< --l<--l<·-l<·************-l< -x--,: .. ,: ·)· -X -l<-*-X-*******-i:·-X-***·1*-·X--X-**-X-******·X- ); -X

DESAFIOS INTERNOS: 

* Avançar na construção da consciência de classe
* Avançar na organu ação financeira (Educação e auto fianciação)
* r roPorcionar o conhecimento do Movimento: história - Método - visão nacional e intern.

. , . . � . 

* Avançar na analise da realidade a todos o�.; r:1veJ s
* Trabalhar a assessoria.

DESAFIOS E�TERNOS:
, . , ,.... 

* Ccr.tribm r· rara o Fcrtalecimento do Movimento OP erario, a traves da organizaçao de basE:
contribuindo, tanbeém, através do Método.

* Desenvolver aç;o rePresentativa, ccntribuindo rara romrer1 o isolamer..to entre a); crgani_
zaçÕes classistas.
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COORDENAÇÃO NACIONAL: Manter os amPliados e 2..Executiva, amr>liando em regiof:s como o nor 
deste ror exemPlo. 

Enccntros • 2 cu 3 a.Profunq.amneto�.; anuais 

CRONOGRAMA: 

Juhlho a ncvenbro 88: Cidades elegerem coordena�·Ões e Planejarem 

Dezerr.bro 88 Conselho nacional rara elaborarem e, Plano 1:iacional 

Julho 89 Conselho Nacional . 

,Tulho 90: Assembléia nacional de militantes 

Julho n: Conselho nacional 

Julho 92: Assembléia nacional de rri.li tantes 

OBSERVAÇÃO: DeP ois de cada assembléia o Conselho Nacional se enccr,tx-é:iria in,ediatamer.te/ 
durante uns 3 dias, or. exemPlo. 

* A comPosiç:ão do Conselho Nacional a artir dos coordenadores de cidades/estado/região
am liará e de$centralizará a coordenação ancional do mcvimEnto, surrimindo, talvez os
arrofundi,mentos regionais, que consequentemente imrlicara em menos gastos e mais ten,-
1' º•

, 
* O PLANO NACIONAL sera elabc·rado a I' artir de Cé�da cidade, levandc em conta todos os as

Pectos, mas também, o nfvel de cada cidade, e resPonsat-ilizará o cor!junto dos rr:ilitan
tes.

* Garantirá a. es.i abilidade no conselho e no Movimento

* Os amPliados estarãu coordenando com um conjunto mais amplo de coordenadores.

* O conselho nacional Passa a ser uma instância de fornação de milit.antes Para assumir/
desafios a todos os nfveis.

******-l<·********-l\·**********-l<***-l< ***********************.,.,*-)( ****** ****'*"*************-)( **** ** 

*****-)( *******"****-lC*****************-i:·****-)(-)( ****-)( -lE·********.,;'**********************·********* 



COORDENAÇÃO NACIONAL_: Manter os amPliados e 2..Executiva, amrliando em regioes como o nor 
deste ror exemrlo. 

Enccntros • 2 cu 3 a.Profunq.amneto�-: anuais 

CRONOGRAMA: 

Juhlho a ncvenbro 88: Cidades elegerem coordenac_;Ões e Planejarem 

Dezerrl,ro 88 Conselho nacional rara elaborarem e, Plano r.,acional 

Julho 89 Conselho Nacional . 

,Tulho 90: Assembléia nacional de militantes 

Julho 91: Conselho nacional 

Julho 92: Assembléia nacional de rr:i.li tantes 

OBSERVAÇÃO: DeP ois de cada assembléia o Conselho Né,.cional se enccr,tl"é,;ria imediatamer:te/ 
durante uns 3 dias, or _ exem�lo. 

FUND!J1ENTAÇÃO: 

* A comPosição do Conselho Nacional a artir dos coordenadores de cidades/estado/região
am li ará e de!-:centrali zar� a coordenação ancional do mov imE:nto, suPrimindo, talvez os
aJ'rofundamentos regionais ,o que consequentemente imP licará em menos gastos e mais tem"'."
I' º· 

* O PLANO NACIONAL será elabc-rado a I> artir de Cé�da cidade, levandc em conta _todos os �
P ectos, mas também, o nf vel de cada cidade, e resP onsal:-ilizar.i o cor1junto dos mili tan
tes.

* Garantirá 2. esi abilidade no conselho e no Movimento

* Os amPliados estar-ão ccc,rdenando com um conjunto mais amrlo de coordenadores.

* O conselho nacional Passa a ser uma instância de forn ação de militantes para assumir/
desafios a todos os nfveis.
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Su per$tJ·çõ�_s 
,,. � . ,� t'"\ ·t,,, 1, _�1 
l"f i,� ··_ � , · j;. �lberto AJib.Andery 

(;I �. 
J. \ ;"" .,, �-ê se considera supersti1\so? �E3F,a}f�m�as,.9u omitir atos, que, em si 

Eis alguns exemplos de �Ú1eitos �sqios, são irrelevantes ou até 
supersticiosos: Há p�40,as CIJ-1�\�m iftrâtiôt:Jais. �as)é desse modo.\lf ele 
medo de um despac�ó:i:11:! lalin mortª,J �oí\seg&el"'tranquilizar-se e es

.
miintar 

encontrado à n9ite/e gum�\_te�res vagos e ameaçadores ql\�
encruzilhada. Alguns tra'1se1;Jntes, diante e:t,�tro de si. 

' · · �de uma escada abe\ti nà c a, saem I Certos comportamentos Sl.lf.)ér�· 
à rua para não ter que p aixo �sos incluem-se num repe

. 
rtório êv!!-u 

dela porque têm medo de �ue transcende o indivíduo e ao e.. r 
algum azar. E o que dizer o ritual supersticioso, o sujeito o co
muitas pessoas, ao cruzar natural e razoável, sem grande.$! .r�
preto numa 6ª feira 13? e ansiedades. Faz o que toel<f �m;te--

Diga-se de passagem que Freud errou, 
pensando que qualquer tipo de religião é 
neurotizante e supersticiosa. Mas 
acertou, ao denunciar o tipo tradicional 
de religião, embasada no medo irracional 
a Deus, visto como um policial carrasco, 
que espreita a vítima, para castigá-la, e 
exige renúncias indiscriminadas e atos 
r�paradore� irracionais para apaziguá-

Diante de perigos ou i ram a fazer. 

� 
aquelesquerecitammental Há porém outros atos s �l'.$,qi,l 
fixas, várias vezes seguid que se tornam expressões in ividuâ"· , 
do mal que temem lhes conflito íntimos ligaqos à hist6r1�· . · o o criador dos 

O que está por de sujeito. Criam para el�uma es<lf€Widão . . , vai inibir temofes e 
tantas outn�s çrendic tal a rituaislepetitivos que a.pessoa fica medos irracionais e vai pG>r·ft�os gestos 

· �' doente se pão os executar. �""' ·---�� - ... _co.mpulsi1,t-OS'W'qoe-são feitos de um 
Caüsás do e pôrta inconsciente moral tirânico, mormente 

_·, Sqpfrsticioso� .. A'Ajuda da Psicologia nas questões afetivo-sexuais. 
. O compot.fámento supersticiQ.so tem A �Psicologia pode\ ajudar os O sujeito tem que aprender a não 

ongem no temor ou n9 medo �e qµe uma supersticiosos? A partír de Freu.dras temer seus desejos e instintos mas 
desgraçapconteça·à uma pessoa a não várias terapias e os conhecih,entos da realizá-los de forma livre, responsável, 
ser que' s.e executem determinados ciê"ncia tem procurado esvaziar' os adulta e respeitosa para consigo mesmo 
gestos ou se recitem determinadas frases comportamentos supersticiosos de sua e para com os outros. 
mágicas, aos quais se atribui o poder de carga de ansiedade e sofrimento. 
afastar o mal que, do contrário, poderá Ao invés de combater diretamente os 
atingir o sujeito. gestos compulsivos, a Psicologia tenta 

As práticas supersticiosas são dissipar nos supersticiosos a angústia e 
coercitivas, isso é, o indivíduo se obriga suas causas, resolvendo assim seus 
ou sente o dever de fazer gestos ou conflitos internos. 
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Alberto Abib Andery é Padre, 
Psicólogo e membro do Conselho 

Editorial 

-

'Em 1991, iniciada a etapa de
transição, a partir do fim do governo de 
Alfredo Stroessner - 35 anos de ditadura 
militar - o então General Andrés 
Rodrigues, firmou o "Tratado de 
Assunção" que iniciou o Mercosul. Este 
compromisso ultrapassa as possi
bilidades reais de nosso país com 6 
milhões de habitantes, com uma 
superfície de 406.752 Km, da qual a 
economia está baseada na agricultura 
(54% da população vive no campo), 
somando-se a isto um não muito 
consolidado setor industrial (somente 
23% do PIB - produto interno bruto). 

O governo anterior e o atual não deram 
os passos necessários para adequar 
nossa "integração" nos prazos 
estabelecidos. 

A tão sonhada reestruturação indus
trial tem sido escassa e os tão esperados 
investimentos, tardam a chegar, o que é 
compreensivo. Temos a fama, entre 
nossos vizinhos, de ser uma espécie de 
"paraíso para o contrabando", onde 
impera a corrupção e uma débil estrutura 
judicial que não termina de renovar-se, 
devido em grande medida, aos interesses 
encontr.ados de diversos setores. 

Nestas condições, o que pode oferecer 
o Paraguai? Quem sabe só a mão-de
obra barata e com escassa qualificação,

Paraguai no 
Mercosul: 

nada 
animador 

já que atualmente existe no país mais de 
um milhão de desempregados e 
subempregados (800.000 Subempre
gado e 500.000 em desempregados 
plenos), incorporando-se a cada ano 
48.000 jovens ao mercado de trabalho. 

Um dos setores mais afetados é sem 
dúvida, o setor juvenil (70% da população 
tem menos de 30 anos), já que para 
amenizar o desemprego o governo só 
pode criar 15.000 postos de trabalho por 
ano, os quais dificilmente podem atender 
aos jovens trabalhadores, pois um 
primeiro requisito é a "experiência de 
trabalho". 

Outra iniciativa do governo que é uma 
forma de exploração dos jovens, é um 
projeto de lei sobre emprego juvenil onde 
as empresas são obrigadas a dar o 12 

emprego a um mínimo de jovens, porém 
estes receberiam apenas 75% do salário 
mínimo (US$185), sem direitos sociais e 
realizando o mesmo trabalho que um 
adulto. 

Quanto à educação, a situação não é 
mais alentadora. Somente 57% dos 
alunos matriculados terminam a 
educação primária. Cada ano milhares 
de crianças e jovens ficam fora das 
escolas e colégios e somente uns 8% 
ingressam na universidade. Isto deve 
somar-se a implementação das receitas 

Maria Luiza "Mylu" Rivaldi 

do FMI -Fundo Monetário Internacional
e BM -Banco Mundial-(educação básica 
para todos) que financia a educação 
básica para toda a população mas com 
tendências a privatizar a educação 
secundária e universitária. 

Respondendo à altura 
A maioria dos jovens e a população 

em geral não compreendem ainda o que 
é o Mercosul nem suas repercussões. 
No entanto as organizações populares 
agrupadas na recém criada "Coorde
nadoria Nacional de organizações 
sociak' manifestaram seu rechaço ao 
Mercosul em um documento apre
sentado ao Presidente Wasmosy que 
contém as reivindicações dos setores 
populares. 

Também o setor juvenil participa desta 
Coordenadoria, através da CONAJO 
(Coordenadoria Nacional de Jovens 
Organizados), primeira intenção das 
organizações juvenis em coordenar suas 
ações para enfrentar problemas comuns 
à outros setores. 

Ante a esta situação o primeiro passo 
como organizações juvenis éconvidar os 
jovens trabalhadores desorganizados, 
consolidar ações conjuntas de nosso 
setor e participar ativamente nas lutas do 
campo e na cidade. 

• 

Maria Luiza "Mylu" Rivaldi, 25, é 
Comerciária e militante da JOC em 

Assunção-Paraguai. 
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Curitiba não 

é diferente 

Do Boletim Ponto de Vista 

É interessante que os jovens trabalhadores tomem 
conhecimento de que Curitiba não é diferente de muitas 
cidades do país mas que os meios de comunicação e a 

administração municipal insistem em esconder. 

esde 1941, Curitiba planeja seu 
desenvolvimento. Se de um lado 
o planejamento urbano organizou

a cidade e facilitou a busca de soluções 
para alguns problemas, por outro lado, 
elevou a valorização do solo urbano, 
principalmente por conta dos especula
dores imobiliários. A supervalorização da 
terra caminhou junto com o descaso do 
poder público quanto à realização de 
programas habitacionais que garantissem 
o direito de moradia para as classes
populares.

Como resultado Curitiba foi expulsando 
desde 1940 e principalmente nos anos 70 
e 80 os pobres cada vez para mais longe. 
Primeiro foram os bairros da periferia de 
Curitiba, depois formaram-se bairros 
dormitórios em áreas dos municípios 
vizinhos, e agora o crescimento é maior 
nos mesmos. 

Na década de 70 enquanto o cres
cimento de Curitiba foi de 5,6% ao ano os 
municípios vizinhos cresceram 14,8%. 
Na década de 80 Curitiba e seus vizinhos 
mais próximos tiveram uma queda nas 
taxas de crescimento de sua população 
urbana. 

Ao mesmo tempo, os municípios mais 
distantes continuaram crescendo 
bastante. Esse processo é chamado de 
periferização, ou seja, a distância (em 
Km) coincide com o distanciamento 
(exclusão)social, o que por várias razões 
acabou num processo de elitização da 
cidade. Mesmo assim, algumas dezenas 
de milhares de pessoas conseguiram 
através de ocupação de áreas se manter 
como moradores de Curitiba. Foi o caso 
por exemplo: das ocupações "Nossa Luta" 
com 2118 famílias, da "23 de Agosto" 
com 720 famílias e de várias outras áreas. 
Só depois de muitas lutas populares em 
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b d d. d 11,: usca e mora ,a, a a minis- , : 1
tração desapropriou uma ! 1: 

grande área e implantou o L....-------------------'

loteamento popular chamado "Bairro 
Novo". 

Não se pode entender, então a 
realidade desta "capital de 1 º mundo" 
isolando o município de Curitiba de seus 
vizinhos pobres. Para entender esta 
cidade modelo é preciso verificar como 
está vivendo a população dos bairros 
pobres de sua periferia e principalmente 
dos municípios vizinhos, pois, são 
milhares os "problemas sociais" expulsos 
de Curitiba em direção às cidades mais 
próximas. 

Segundo pesquisa realizada pelo 
Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Curitiba (IPPUC), 851 crianças 
e adolescentes vivem nas ruas da área 
central de Curitiba dos quais 632 são 
meninos e 219 são meninas. 

Em 1990 33% das crianças matricu-

ladas na rede municipal foram reprovados 
e 15% abandonaram a escola. 

Talvez estes números sejam o reflexo 
da grande Curitiba ficar em 2º lugar na 
exploração da mão-de-obra infantil. 6,5% 
das crianças entre 10 e 13 anos contribuem 
com a chamada sub-força de trabalho. 

Pesquisa realizada pelo Grupo 
Dignidade dentro do Projeto Prevenção 
da AIDS, no período de 12 de Janeiro a 12 

de dezembro de 1993 constatou 622 
pessoas (119 michês, 386 prostitutas e 
117 travestis) nas ruas e praças centrais 
de Curitiba. 

• 

Compilada do Boletim 
Ponto de Vista, 

Fevereiro/95. N29 ano li. 

Segundo pesquisa realizada pelo IPARDES em novembro/94, a grande Curitiba 
tem 10,9% ce sua população economicamente ativa desempregada, isto é, 
aproximadamente 107 mil trabathadotes não encontram emprego. Na grande 
Curitiba a média salarial é de R$ 401,00 ou 5,7 salários mínimos mas este número 
é influenciado pelos altos salários de uma pequena parcela da população, sendo que 
50% dos trabalhadores a renda não passa de R$ 214,00 ou seja 3 salários mínímos. 

Para compreendermos melhor é preciso analisar separadamente o rendimento 
médio dos 75 bairros de Curitiba, onde num único bairro (Batel) o rendimento 
domieillar é de 11,9 salários mínimos e o Sítio Cercado, por éxemplo tem a renda 
de 2,9 salários mínimos. Nas 236 áreas de sub habitação (favelas e áreas já 
regularizadas) a renda média é de 1,7 salários mínimos. 

Segundo o IPEA (lnstitvto de Pesquisa, Econômica Aplicada) enquanto puritibá 
tem 6, 16% de suas fammas em estado de índigência, os demais municípios tem 
pelo menos o dobro. 

A desnutrição infantil nos bairros da periferia de Curitiba se iguala a álgvmas 
cidades no nordeste: 32,8% das crianças de O a 5 anos estavam desnutridas nos 
bairros de Curítiba em 1998. No 1 g semestre de 1994 o índice foi de 82,0%. Alguns 
baíffOS superam as taxas do nordeste. 

alternativa 

'' 
... têm que 

respeitá-los. ''

Melha Rozana Schimitt 

'E sta experiência é vivida
por Clomar de Castro, 
professor contratado 

pelo Estado do RS, na cidade de 
Campo Bom. Ele leciona história 
para sexta, sétima e oitava 
séries. 

Como é uma Escola Estadual 
e a muito que a Educação é 
tratada com descaso por este 
Estado, grande parte dos 
professores são contratados 
emergencialmente, o que 
significa que o grau de quali
ficação é muito baixo. 

Os alunos são trabalhadores, em sua 
maioria sapateiros e, muitos, embora 
estejam cursando o ginásio, já têm entre 
17 e 18 anos devido ao tempo que 
deixaram de estudar. 

Frente a esta realidade Clomar traçou, 
em 1994 alguns objetivos para que 
ocorressem mudanças profundas à 
mesma, ou seja: 

* proporcionar que os jovens
descubram a realidade e atuem diante 
dela, seja na categoria e ou na escola; 

*forjar a integração entre jovens.
que conhecia das diferentes turmas; 

* criar as condições para que os
jovens conhecessem a JOC, participando 
de suas atividades; 

* motivá-los a participar cons
cientemente das eleições gerais. 

Segundo Clomar um elemento funda
mental para que seus objetivos se 
concretizassem era "conhecer melhor a 
realidade dos jovens envolvidos, 
estabelecendo um diálogo de forma amiga 
e comprometida, desenvolver e discutir 
com eles elementos da realidade da JJTT 
e do sistema educacional e ao passo que 
a ação fosse crescendo em qualidade 
criarmos um grupo de base fora do 
ambiente escolar." 

Para consolidar essas metas os meios 

que a JOC utiliza foram essenciais, seja 
através da participação na SIJT- Semana 
Internacional da Juventude Trabalhadora, 
excursões da JOC, o JT, debates com os 
contatos, assembléias de jovens 
trabalhadores na cidade e no Estado, 
lazer, futebol, conversar no recreio, olhar 
vídeos juntos, assinaturas do JT, utilizar 
como conteúdo escolar textos como 
Analfabeto Político, Operário em 
construção, o filme Sociedade dos Poetas 
Mortos etc. 

Muitas motivações 
O que motivou esta ação segundo 

Clomar é "a realidade que vivem os 
jovens trabalhadores como sapateiros 
explorados e reprimidos numa categoria 
cujo sindicato é "pelego" e não os 
defende. Os jovens são forçados a 
trabalhar para sobreviver e estudam à 
noite. Muitos caminham longos trajetos 
para irem até a escola, por falta de 
transporte ou dinheiro. 

A direção da escola é extremamente 
autoritária e repressiva, bem como parte 
dos professores, tanto que meus alunos 
são os melhores porém na avaliação da 
direção e demais professores são os 
piores, porque questionam, não se 

submetem a certas ordens". 
Esse envolvimento tornou a 

amizade entre eles muito 
profunda. Eles têm participado 
das diversas atividades políticas 
e financeiras, se assumem como 
grupo e frequentam com 
assiduidade a casa de Clomar. 

As transformações ocorridas 
na vida destes jovens se 
expressam nas explícitas formas 
de contestação quanto à normas 
da escola; nas atitudes de 
solidariedade demonstradas uns 
com os outros sobre diversas 

circunstâncias e na forma como vão 
analisando a realidade. 

Mas não é fácil 
No Rio Grande do Sul, a educação 

vive sob a égide do calendário rotativo 
isso dificulta manter todos os jovens 
engajados. 

Alguns jovens envolvidos nesta ação 
estão cursando a oitava série, o que gera 
insegurança quanto à continuidade. 

Com todas estas dificuldades Clomar 
destaca algumas exigências prioritárias: 
"é preciso aprofundar mais a análise, dar 
novos passos na ação com estes jovens 
e ver formas para manter engajados 
aqueles que concluem a oitava série. 

Há dificuldades mas com certeza esta 
ação criou uma nova mentalidade nos 
alunos. A direção da escola e os 
professores têm que respeitá-los". 

• 

Melha Rozana Schimitt é 
Coordenadora Nacional da JOC 
responsável pelo Estado do RS. 
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''Desenho é pra fazer humor'' 
... muros, fachadas de prédios, viadutos, galerias, bares ... espaços de intensas 

manifestações artísticas, muitas, inclusive, anônimas. Mas é da arte na 
comunicação escrita que queremos destacar neste espaço. Sintam nesta 

conversa descontraída com o Cartunista Pecê -não o Farias-, como a escrita 
pode ser mais atrativa se tiver um toque de humor. Coni certeza as pessoas 

"curtirão" com mais prazer esse "lance" da leitura. 

, � Antes de mais nada porque 
� Pecê? 

Pecê: Por que meu nome é Paulo Cesar 
Rocha, muito antes do PC-Farias, apesar 
dos meus 33 anos. 

JT: Desde quando você desenha? 

Pecê: Muito antes de saber escrever. 
Há uns dez anos atrás enquanto dávamos 
uma arrumada na casa da minha mãe 
encontrei uns livros.Desses, onde as 
primeiras e as últimas páginas ficam em 
branco. Nelas identifiquei alguns desenhos 
como sendo meus. Desenhos de quando 
eu tinha 5 anos. Era uma tentativa de 
desenhar Tio Patinhas e seu carro forte. 
Na minha infância sonhava ser Walt Disney. 
Ele era o máximo para mim. 

JT: Um grande sonho. E como surgiu 
o trabalho no sindicato? Foto: Marilene Coelho 

Pecê: Utopia juvenil! Para mim o sindicato era o máximo e 
eu queria participar das lutas. Eu peguei o período da abertura 
democrática. Com 15 anos ia ao Tuca colher assinatura para 
a anistia, assistia à programas como O Abertura onde ouvia 
Glauber Rocha, o velho trotiskista Mário Pedrosa, entre outros. 
Também admirava o trabalho do Henfil no sindicato. Ele 
estimulou-me muito. Aí eu disse: "quero desenhar no sindicato". 
Não deu outra! 

JT: Depois de dez anos qual a importância deste trabalho 
para o você? 

Pecê: Para o sindicato e a comunicação popular é importante 
a linguagem em quadrinhos e desenhos. O leitor assimila com 
mais facilidade por ser muito mais atraente do que colunas de 
textos. Mas o desenho não tem o dever e não é característica 
dele conscientizar. Pra mim o desenho é para fazer humor. 
Temos aqueles desenhos que vêm do tempo do realismo 
socialista que são muito trágicos -parecidos com Portinari 
onde as pinturas retratam famílias de retirantes- mas 
esteticamente bonitos. Eu prefiro desenhos de humor que 

6 - Juventude Trabalhadora 

Marilene Coelho 

ironizam e escracham e que não 
tenham muito compromisso com a 
seriedade. Meu desenho é político. 
Não posso falar sobre qualquer 
coisa. Falar de sexo por sexo, 
drogas, conflito de gerações etc. 
Se bem que já desenhei no Tribuna 
Metalúrgica sobre estes assuntos. 
Por exemplo, com relação á AIDS. 
Não é preciso tratar este tema que 
é pesado com morbidez ou com 
uma seriedade sisuda mas de forma 
interessante, ou seja, procurar uma 
veia que seja "pra cima". 

JT: Mesmo assim há 
momentos que falta inspiração? 
E para superá-la? 

Pecê: Antes do sindicato eu já 
trabalhava com desenho. Desenhar 
é um prazer. Às vezes está 
associado a uma obrigação 

operária. Tem dias que não tenho o mínimo de inspiração e 
humor. A folha está em branco, o desenho tem que sair. É um 
sofrimento. Mas quando faço um bom desenho sinto uma 
empatia. Estabeleceu-se com o público leitor a comunicação. 
Do contrário fico deprimido. 

JT: Você citou alguns temas que agrada muito a 
leitores do juventude trabalhadora - a exemplo da 
sexualidade. Houve momentos em que você não pôde 
desenvolver o seu trabalho? 

Pecê: Esses temas que não estão tão ligados à luta sindical, 
como sexualidade, a categoria adora. Todo mundo tem esse 
lado de sacanagem. Eu tinha um personagem -um menino 
solitário- que conversava com seu chapéu. As vezes eu 
pegava algum tema do jornal e ele comentava com o chapeu. 
Conversa de umbigo. Então criei uma personagem feminina 
para estabelecer um diálogo. Na primeira edição houve 
problemas porque eu coloquei de cara a questã_o da diferença 
sexual. Uma provocação: Ivan perguntou a Carolina: - mulher 
não mija em pé, não é? 

- Mulher não mija, faz xixi. E sentada porque de pé cansa a
nossa beleza. 

Só para confrontar uma coisa básica - a diferença sexual. E 
para uma pergunta idiota, uma resposta à altura. Vieram todas 
as feministas na minha plancheta querendo saber o que eu 
queria. Até o Lula perguntou-me que negócio era aquele de 
mijar de pé? Tomou uma propor-ção que eu não esperava. Eu 
não via isso nos boletins sindicais. Me deu "na telha" e 
coloquei. 

Esse diálogo não tocava a fundo nas questões das mulheres. 
Eu queria passar por um processo para chegar a diálogos 
sérios. Cansei dos personagens e eles desapareceram. Há 
pessoas que censuram mas gostam. 

Já o Perí - um neguinho operário - era muito sarcástico. Ele 
respondia para o patrão com ironia e o patrão também. Era um 
diálogo super interessante. Na verdade Peri está em cada um 
dos meus personagens. Só que agora eles são bonequinhos 
anônimos. Acho que o pessoal gostou. Ao mesmo tempo que 
se criou uma polêmica quanto aos personagens dos sindicatos. 
É difícil ver boletins sindicais que trate destes temas com mais 
liberdade. Aqui tínhamos o João Ferrador. Um cara praticamente 
correto. Eles são a consciência do peão. Em síntese, uns 
chatos. 

JT: Teu estilo é bem irreverente. Donde ele surge? 

Pecê: O trabalho artístico vém de observações: de pessoas, 
lugares, de ver a TV -apesar d'eu não assistir e não gostar-, de 
jornais, de músicas sertanejas -que não gosto mas não tenho 
preconceito- porque são erotizadas e as pessoas gostam, do 
samba, do pagode -de tudo que está no universo popular. 
Desenho estas observações. 

JT: Como você recebe as reações frente aos teus 
desenhos? 

Pecê: Na.verdade eu sou um desenhista de gabinete. É 
muito difícil eu sair daqui e ir lá no prédio do sindicato. Isso não 
impede que eu tenha uma relação com os trabalhadores e 
saiba como é o seu universo. Eu fiz SENAI na Mercedes que 
é uma multinacional. Fiquei uma semana na linha de produção, 
pois não adaptei-me. Na verdade eu não queria fazer SENAI. 
Foi uma imposição da minha mãe. Como eu desenhava, o 
pessoal me colocou para fazer estágio na CIPA e fazer 
cartazes. Nada a ver com mecânica. Venho de uma família 
operária e não é preciso está na fábrica para saber como é 

dentro da empresa. Tenho vontade de visitar uma fábrica para 
ver como é. Como no Brasil não se lê muito é preciso facilitar 
bem. 

JT: Este ano começou com algumas medidas anti 
populares - como o veto ao salário etc. Teremos bons 
desenhos? 

Pecê: Assuntos não faltam. Eu e o Gil mar-outro companheiro 
de trabalho-passamos dias difíceis em períodos de transição, 
pois não acontece muita coisa. Não dá para comparar o 
Fernando Henrique com o Collor. É forçar "a barra". As 
alianças dele são de um passado não muito ligado à 
modernidade. Se bem que o FHC é um cara moderno. Mas de 
boas intensões o inferno está cheio. Esse período é das 
sutilezas e devemos pegá-las. Criticar a ditadura, aquela coisa 
clássica -o bem e o mal- era mais fácil. Agora nos ilustradores 
temos que adaptarmo-nos aos novos tempos. Os temas não 
esgotam: Pacotes, uma besteira tipo - o Ministro do Trabalho 
falar que não é trabalhador, FHC falar que está cansado de 
nhenhenhén. Mesmo as esquerdas tem que avançar para um 
outro discurso. Não devem ser cooptadas pelo nhenhenhén 
neoliberal, pois há miséria pra caramba no Brasil. Pode até 
parecer que o cartunista e o chargista queiram ver o circo pegar 
fogo. Tem um fundo de verdade. Quanto mais conturbada a 
situação política, melhor para o ilustrador porque ele tem 
temas. Mas eu torço para que as coisas melhorem. Nada está 
resolvido. 

JT: Está faltando desenhista na "parada"? 

Pecê: Com certeza. De várias cartilhas espalhadas no país 
muitos são com nossos desenhos. Isso corta a possibilidade 
de surgirem novos talentos, principalmente no meio da 
juyentude. A JOC deve dar esse incentivo. Não é preciso ser 
um profissiomnal de desenho. Quando entrei no sindicato não 
sabia o que era desenho sindical. Tive a oportunidade de 
aprender trabalhando. Todo mundo sabe desenhar, a não ser 
que o cara seja muito travado. O desenho vem antes da 
linguagem escrita, basta ver as pinturas das cavernas. São do 
princípio do homem. Nelas, eles ilustravam o seu cotidiano. 
Talento e técnica se aprende aprimorando-as no dia-a-dia .. 

• 

Marilene Coelho 
é Membro do Conselho Editorial 

e Militante da JOC de São Paulo (SP) 
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rrinalme,nte, a farsa c.omeçou a 
J ser mostrada com os mesmos 5

dedos que disseram que o paraíso estava 
em suas mãos. No início de março o que 
muitas pessoas diziam e comprovaram, 
começaram a acontecer: o governo teve 
que mexer na política cambial, o dólar 
começou a engolir o real, a desvalorização 
já é clara e notória. Enfim, toda ilusão 
mostrada por FHC na campanha eleitoral, 
prometendo um mundo de encantos, 
não passou apenas de história para 
acalmar a massa. 

Em meio a esta conturbação, salário 
de R$ 70,00, aumento de salário de 
parlamentares, ministros e presidente 
da república, exército ameaçando a voltar 
às ruas no Rio de Janeiro, presidente 
indo à TV para dizer que a oposição está 
de conversa fiada e que o país está sob 
controle, propõe-se a votação da reforma 
constitucional. 

Eles irão fazer a reforma com a 
maioria absoluta do povo preocupado 
com outras questões básicas ligadas à 
sobrevivência. Isso é um verdadeiro crime 
para um governo que se intitula como 
diplomata, ético e culto. Estão usando o 
mesmo método que as ditaduras militares 
usam no mundo inteiro. 

Mais uma do governo foi criar a ABI 
-Agência Brasileira de Inteligência - com
cerca de 900 homens e com um

André M. Marinho 

orçamento de 5 a 6 
milhões de reais e haja 

cortes no orçamento para 
essas medidas. A ABI vai 

investigar sindicatos, 
organizações populares etc. 

E a Reforma, o que é isso?

Fim da estabilidade, fim da 
aposentadoria por tempo de serviço, 

flexibilização do monopólio de petróleo e 
telecomunicações, fim do vestibular, 
reformas na previdência, cortes no 
orçamento da União, privatizações .... 
Com essas medidas, o atual governo de 
FHC diz que o Brasil passa para o primeiro 
mundo e chega à "primeira 
interplanetária". Ou seja, o paraíso chega 
a qualquer custo, mesmo que a miséria 
no país aumente a concentração de 
renda, que baixos salários venham sendo 
pagos, milhões de trabalhadores 
trabalhem sem carteira assinada, 
mulheres continuem sendo esterilizadas, 
os jovens não tenham acesso ao 1 2 

emprego etc. 
O fim da estabilidade no emprego 

para os servidores é uma das provas 
mais calamitosas da falta de diálogo e do 
autoritarismo deste governo. Na verdade 
a discussão deveria ser a produtividade 
e o plano de cargos, salários e de carreira, 
pois as promoções hoje no serviço público 
só se dão mediante negociações políticas 
e troca de favores e é isso que vem

atravancando o serviço público no país. 
O fim da aposentadoria por tempo 

de serviço é um roubo de um direito 
conquistado a duras penas pelo 
trabalhador e sem contar que a grande 
massa de jovens que estão chagando ao 
mercado de trabalho nos próximos dois 
anos vão ser prejudicados, pois um ínfimo 
número de pessoas iriam se aposentar. 

Já não basta amargar baixos salários e 
ainda querem que trabalhemos até à 
nossa última gota de sangue. 

A flexibilização do monopólio do 
petróleo e das telecomunicações é um 
tema polêmico e que concentra grandes 
interesses nacionais e internacionais. O 
petróleo é estratégico, não só na visão 
do nacionalismo mas também como uma 
das molas mestras da economia, porque 
o petróleo movimenta o mundo, por isso
tanto interesse em privatizar a extração 
do petróleo no Brasil. Muitos poderosos 
iriam se ben�ficiar. E as 
telecomunicações são estratégicas pela 
questão ideológica, pois se fossem 
privatizadas iria haver uma verdadeira 
"chuva" de empresas multinacionais no 
Brasil. Esses são dois pontos tão 
delicados e estratégicos para a economia, 
por isso é um blefe propor a flexibilização 
ou privatização 

O fim do vestibular -ainda que não 
seja um ponto da reforma constitucional, 
não deve ser esquecido nesta discussão 
- será a última das fases impostas na
universidade pública brasileira rumando
à elitização e exclusão da classe
trabalhadora do ensino universitário. O
mesmo acontece com a Previdência,
onde a única parcela a sofrer as perdas
são os trabalhadores, como se fóssemos
nós os culpados do país estar falido. E os 
cortes no orçamento e as privatizações
são medidas impostas pelo FMI (Fundo
monetário internacional) na época da
campanha de FHC. Isso é um absurdo
cometido com os 32 milhões de
miseráveis brasileiros.

Deve haver uma campanha pró
plebiscito nacional pela escolha ou não 
da reforma constitucional, pois este 
governo foi eleito com votos de uma 
parcela da população brasileira e não por 
unanimidade, por isso não é o dono da 
verdade. Desta forma companheirada 
continuamos as manifestações de norte 
a sul deste país contra esta FARSA 
CONSTITUCIONAL. 

• 

André M.Marinho 
é Militante da JOC de 

Nova lguaçu/RJ e do PT. 
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Estar na rua e 

ser de rua 

família de rua tem presente a 
carência afetiva. Daí porque 
os meninos e as meninas de 

rua cheiram esmalte. Não é a droga 
pela droga. É a carência. A definição 
é do Padre Dagoberto Boim, 
coordenador da Pastoral do Menor 
de São Paulo. 

A escolha da rua como moradia 
possui vários micromotivos. Boim 
praticamente resume todos na 
desestrutura familiar. A violência em 
casa, motivada por fatores econô
micos e psicológicos, expulsa a 
criança. Isto ocorre principalmente 
entre as famílias formadas a partir de 
uma segunda ou terceira união conju
gal. Os filhos da primeira união, 
normalmente, são rejeitados. 

Mas a liberdade que a rua oferece 
também impulsiona o afastamento 
do lar. "Na rua o principal compromisso 
é com a sobrevivência. Aparente
mente é mais livre", destaca o ator 
Rudifram Pompeu. Rudifram é 
educador de teatro no circo-escola 
Patriarca, na zona leste de São Paulo. 

Existem dois tipos de meninos e 
meninas de rua. Há os que estão na 
rua e os que são de rua. 

O primeiro grupo é constituído pelos 
vendedores de bala, limpadores de 
pára brisas. São crianças que 
trabalham para completar a renda 
familiar. 
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João dos Santos e Silva 

O segundo grupo é formado por 
aqueles que transformaram a rua em 
casa. São crianças dependentes do 
assistencialismo governamental ou 
da ação engajada de alguma entidade. 

Em São Paulo o principal espaço 
de concentração de crianças de rua é 
a Praça da Sé. Grupos menores são 
encontrados no Vale do Anhangabaú, 
Praça Ramos, Correio, Largo São 
Bento e Parque Dom Pedro li. No 
entanto o crescimento da população 
de rua está espalhando a garotada 
por outros pontos da cidade. 

Exclusão 

O neoliberalismo concentrador age 
como macromotivo da exclusão. É 
uma espécie de nazismo que, ao invés 
da raça pura, cria uma nova elite 
econômica. 

O sistema neoliberal fomenta o 
individualismo e a competitividade. É 
um sistema que não enxerga no 
excluído um ser humano. 

Fortalecido pelos meios de comuni
cação de massa, o neoliberalismo 
incentiva a busca do prazer pelo 
prazer. 

A reintegração social de uma 
criança de rua é outro obstáculo 
enfrentado pelos agentes transfor
madores. Se para quem tem profissão 
e referências é difícil, o que esperar 
para os que nada possuem? 

A minimização do problema 
somente vai se dar quando os 
governantes investirem no pleno 
emprego e na educação. É preciso 
uma mentalidade de busca política 
da cidadania. "O homem necessita 
conhecer as leis e, sobretudo, saber 
escolher os políticos", adverte Boim. 

Esta realidade nos remete à 
epístola de São Tiago: "A fé sem

obras é morta", alerta o texto bíblico.
o companheiro ou companheira nú e
carente de alimento cotidiano precisa
de palavras amigas mas, acima de
tudo, necessita satisfazer os anseios
do corpo. Com o corpo satisfeito, este
companheiro ou companheira sentirá
outro desejo: ser útil à sociedade.
Éneste ponto que entram os agentes
transformadores das realidades
individuais e coletivas.

Para as entidades que trabalham 
com crianças carentes, adolescentes 
e jovens fica o desafio do 
desenvolvimento de ações conjuntas. 
Pastorais e movimentos sociais 
precisam enxergar a sociedade de 
forma ampla. Necessitam trocar o 
singular pelo plural, o individual pelo 
coletivo. 

• 

João do Santos e Silva 
é Jornalista e militante da JOC de 

São Paulo. 

Curtas 

CUBA LIBRE 

Acontecerá em Florianópolis-se de 
15 a 17 de junho de 1995 a Ili 
Convenção Nacional de Solidariedade 
a Cuba. 

"Queremos reforçar o Convite a 
todas as entidades de solidariedade, 
sindicais, populares, rel igiosas, 
autoridades, amigos de Cuba, 
personalidade etc, a se fazerem 
presentes. É mais uma oportunidade 
para reforçar nosso apoio, 
solidariedade e também de erguer 
nossa voz contra o bloqueio econômico 
norte-americano. Contatos com a 
Associação Cultural José Marti de 
Santa Catarina. Cx. Postal 5177 CEP: 
88040-970 Florianópolis-se. Fone: 
(048) 244-7686

ARTE NO DIA DOS
TRABALHADORES

Tina, Nonata e Júlia botaram a mão 
na massa e organizaram uma 
exposição com obras de 26 artistas, 
incluindo as delas, totalizando 274 
obras: poesias, desenhos de grafite, 
carvão, giz de cera, papel Marchê, 
nanquim, artesanato em madeira, 
palha, lata, alumínio, tecido etc. 
Tomara que outras atividades como 
esta ocorram pelo país a fora. Valeu 
Meninas! 

��UV�(\)TUH =
T R A B A L H A D O R A 

PREÇO POR 6 EDIÇÕES 

Assinatura simples - 5 Reais 
Assinatura de apoio - 10 Reais 
Número avulso - 1 Real 
Assinatura internacional - US$ 15,00 

Para receber: envie seu nome e 
endereço completos. Pague com 

cheque nominal à Juventude 
Operária Católica Brasileira; ou 
depósito no Bradesco conta 

058221-2, agência 0449-9 (e envie o 
comprovante do depósito) 

Nosso endereço: 

Rua Condessa de São Joaquim, 
215, Bela Vista - São Paulo - SP 

CEP 01320-000 -
telefone: (011) 605-5146 

Dicas 

A CULPA É DOS SALÁRIOS 
Já conhecemos essa história. O 

Governo Federal pretende acabar com o 
reajuste do salário mínimo a partir de 
janeiro de 1996. A equipe econômica 
estuda fórmulas de reajuste salar ial que 
absorvam parte da inflação passada e 
futura. Entenda-se, haverá uma redução 
nos reajuste já que as previsões são sempre 
prá baixo. Fiquem de olho. Reajam! 

ESTÁ NA LEI 
Os direitos dos trabalhadores estão no 

artigo 72 da Constituição. A lei garante os 
direitos de quem tem carteira de trabalho 
asssinada. Você tem direitos mesmo sem 
carteira, só que fica mais difícil provar. 

Por isso, quem não é seu próprio patrão 
precisa da carteira. As vantagens são muitas. 
Com carteira assinada você pode gozar 
férias uma vez por ano, recebendo um terço 
a mais que o salário normal. E mais: 

* Quem faz hora extra ganha 50% a

Cartas 
JUSVE 

Participo do grupo de jovens JUSVE -
Juventude Unida a Serviço da Vida e da 
Esperança - O nosso grupo existe a dois 
anos e dois meses. Não possuímos uma 
coordenação. O grupo é dividido em 
equipes. 

O Juventude Trabalhadora é 
realmente uma bênção de Deus. Só 
temos que agradecê-los por ajudarem a 
todos os jovens deste país no seus 
problemas do dia-a-dia. Abraços de teus 
futuros amigos desconhecidos. 

JT responde: Companheiras(os) do
JUSVE ficamos super felizes com sua 
cartinha. Já não somos mais 
desconhecidos. Sempre que puderem 
enviem noticias de Joinville. O JT é da 
Juventude Trabalhadora. 

CULPOMANIA 

mais do que o valor da hora normal de Uma grave crise parou sobre o 
trabalho. movimento popular brasileiro. Este não 

* Nenhum trabalhador pode ganhar está conseguindo encaminhar questões
menos que o salário mínimo. básicas como organização, formação e 

* Empregado que sofre acidente de reivindicação de sua militância. Isso já
trabalho, recebe justa idenização. se percebia uns anos após a eleição de 

* Patrão que dispensar o trabalhéfçipr FCM (Collor), onde sua po lítica
sem motiJo tem que pag�r}denizaçãq'.'!1lt neoliberail de i2(0U O mov imento 

* Quem é despedido!:'poderá rec�pe
l
:nnl. -d�çadeir�do e sem rumo dentro da 

salário dei,emprego.. 
1 
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-1:1,ijt I h gePóu um exerc1lo de m1serave1s sem 
DENUNOlê f il cidadah ia -e sem consciência política. 

1 ' • Ffágei� a todo e qualquer tipo de * Se o jpatrão não qttjser a$sínar §,Úa àssfstenc(al�o.carteira, Delegacia do Trabalho eleíf(Na . �rc1beTos que a culpomania vaiprefeitura ou ílf slndica{o você en.
r

ntra o se-alastt'an'(:lo, o que não cria nenhuma 
endereço)( Além �e assi ar ele ai dp va! P.Ossibil'datSl'e de colocarmos O trem 
ter que pagar uma rpulta. Càso o patrão nos�il �os e continuarmos na marcha não compar�ça à delegacia do trabalho, 
tudo bem: o Pfóprio 0J1egaâovai preencher ela utopia poncreta de uma sociedade 

justa. e assinar a carte i�a. Não basta desburocratizar a CUT. * A Justiça do Trabalt!lo existe para i-emo s que �canalizar ações quegarantir seus direitos de trabalhador. compleme�rim O outro em suas lutas. Qualquer questão referente ao trabalho Óevemos ;talizar um grande fórumdeve ser,...é:i,{eitJj.9J1ali (o Forum de sua de avaliação do movimento popular cidade tem o''en'dg'reço). de�e1 a abertura política em 1985 * O sindicato de sua categoria .• � coJfátiosse de Sarney até O atual E lembre-se. Tirar carteira profissional é goverrió d� FHC. de graça! Basta levar uma foto 3X4 e o Só com uma análise profunda e xerox da certidão de nascimento a um concreta poderemos propor alternativasPosto do Ministério do Trabalho. (Na viáveis para O movimento organizadoPrefeitura eles dão o endereço). voltar a ser um grande movimento de ··· Se você trabalhou sem carteira, pressão pela cidadania plena e ativa.também pode ter seus d ireitos asse- (Carta contestando parte da análisegurados. Mas será preciso provar que feita por Almir Rogério na Edição 28 doestava empregado e qual foi seu tempo 
de serviço, o que é sempre uma dor de JT

�ndré M. Marinho é militante do PT e cabeça. da JOC em Nova Iguaçu. 
Jornal Sem Terra. 
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ço 

teu se; ntar. 
6eij 

Pa11 tua mão a m · toca 
e entrefaç.aáas enerjJ.'úJarem
na cumpfidáaáe áo nosso 6 f_._._,.......-

e que a essência áo p1í er 
conáuza, 
passo a passo, . 
� vewzes à -hte áo áesejo, 

e que nos. s 
sejam em6afsamaáos 
com o mais puro pe,fume 
áo prazer infinito. 
Venha. 
:J.f9nata -SP 

DESTINATÁRIO 

Rua Condessa de São Joaquim, 215 
Bela Vista São Paulo SP 

CEP 01320-000 

! IMPRESSO 1
. 

1 
J 



. , 

Limeira, 15 de setembro de +988.� 

Demorou� mas. enfim está chegando em suas mios o relat6 -
ili_ do nosso último .Bncontro de Assessores da JOC dos es 
tados de Minas Cernis. são Paulo e Eio de Janeir2. 

Certamente não consegui colocar nele tanto conteúdo ,bom 
que saiu no encontro. mas poderá, pelo menos ajudar-nos 

_., 

a dar continuidade em nossa reflexão no nr6ximo enc__Q,� 

que será dias 26 e 27 de setembro �m·sio:Paulc. 

Eu e a Sandra. conforme combinamos, preparamos uma pro -
posta de pauta que estamos enviando-lhe aqui para ajuda� 

lhe a preparar Gt.ta contribuição no próximo encontro., 

Certo de que você estárá presente, aguardo ansioso por. 

rever-lhe • 

; ) 

-) ' 

Abraços. 
' 

.., 

Do irmao que lhe quer.bem. 

',, 

----�------�---�---� . 

Josi Rt:GINALDO. ANDRIETT.A· 

Comunidade Menino Jesus 
Rua Cinco. n° 65 
Parque Novo Mundo -· 

Fone: (0194) 42.2905 
13.480 - Limeira - SP 

,.,..-

r 

.. 



.J,., ENCONTRO DE ASSESSORES DA JOC NOS ESTADOS DE 
MINAS GERAIS - SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO 

são Paulo r 26 e 27í09/1988 

PROPOSTA DE. PAUTA 

l. ANÁLISE, DA REALIDADE.: Dia 26, das àe 12 s. 
----.....-------+--" 

- Constituinte: 2g turno, Repe�eussão dentro das estados--. :Í:�
- Congressos da CUT (regional, estadual, nacional). • �
;,··Igreja: O que está acontecendo nos regionais. Formação
· de padres, religiosos e leigos. 

2. O QUE CADA U""M ESTA FAZENDO: 14 às 16 hs. 

+ I�on:nação, esclarecimentos ·e questões.

-J. k�TODO DE REVISÃO: 16:30 às 18:J0 hs.

- Como desen.vol vemos a RVAO (experiências).
- Princípios fundamentais.

Dificuldades e questõs.

4. SITUAÇÃO ATUAL DA JOC: Dia 27, 'das 8 às 10 hs. 

- Decisões fundamentais do Conselho Nacional.
- Encaminhame.ntos depois do Conselho Nacional.: b que está

sendo feito de importante e o que está sendo planejado e 
pre

pir��.)
·..._� JVR\{io� Jt. �

5. HISTORIA DA JOC: 10:15 às 11 hs� 

- Que importância têm conhecê-la •
• Como estamos pesquisando�a. 

�� 6. I:NFORMES: ,, 

7. AVALIAÇÃO, ENCA1lIJ:UiAMEiTOS E FRCJXIMO ENCON'TRO:
,-

11 às 12 hs. 

12 às 13 ·h§.. 

à. CELEBRAçÃ9: A ser combinada para 26 à noite ou 27 de manhã.

TAREFAS: 

- Coordenação: Reginaldo a Sandra
- Celebração: Arlinào, Luia e Hélio/w�A
- Caixa comum: (ry�

Secretaria: ���
- Compras,� refeiç�es�

Oba; Se estiver frio é
- cretariado não há

\ 1 

passeio e preparar o local: Sandra 

bom providenciar cobertor; e no se-
lençol, nem travesseiro. 



• 

?e.rt icipe.nt ss: Pranc:s, Geral�o, F
�eginaldo� Arli 
ni.!:ili.O o 

'0 1938 

3 ·te 

a 2Glo 
a 4a., vez cme nos encor. -eras.os., A la ., foi em junho de · 7 � 

foi no 4 � CÕ:.r.:gresso l�acio ... al 0 e .3aº f -i G;;n � a ei:ro ê'.6 85 ., 

L.nalizamcz .o ú:;. timo •, .ncontr·o 
i6:Gja e iP�orm0s sobre a JOC 
?onto central crue 
ãsneCto r tomamos 
__ .:. .. -�'i �- .. \ <::t o- - �,.:...,;;, o 

reflatimcs: Paoel dos asoess TGa Q Sobre 
pontos e �trais dos encontros nacionais 

� 

.a :. e 



• 

• O pessoal m1:1 chama d· cc-1 nc por�u,;; '�::·abz.ll1..ei atê 2· anos !:1a z-oça .. 
M0u conta ·o cora a JOC foi e:..... 82 em C2:x-i2.e d ,�·,1c� Com a pz- !)a���a - · e · ..,,. · .... · · · · J-o� ..,., · 11 çao ao ongresso� 1n�e.s1:1qua1 con�a�o com a ·�. Desce � ano8 

� • • • ..;i 
• 

,::, 
,- s. • • Y\ d a "D T "-' 1 "',., ."".> t• .• pa ... v.l.Cl.pava U0 grupos ue JCven...,o ra:.C"'G.l.Ol.1-S.Va_· .i;u: ..:; a_gu .. 1.:.- l.2- ... ·- ••

�. " � .,  '"l ,lí' .., .. .. ,. t .. os :roram propor o cc g1 .. esso .. li pm."'\;1.r aa1. nag pere:1 ms:1.s cos.-rfa. o 
com a JOCo ro�lccal de trabalho perceb: ou nao -zietia re_acao d(... - ..:, � 
a.m • zadS? entre os co.rr.pa.nheiros Ti.r..h.a preocupaçao m.1.manista� na;; :..:se 
cc"1sc:tencia de classe .. O congresso me ajudo·u na pe:tspecti Vfa 0 cc1:,:· ,. · 1 .,,... 8"" . "' +- "b • -� e_ .nc.:i..a ue e asseº lSn1 :> con.segu:t :e ormc.r um g:r ,po a.0 .1. a x-::i.ca., t..::.:. 

8t concorri à a� içio sindical com clarez� de que Dio 1avim g�·n
des ners-oecti vas º Era uma .frent ., G2nhamos as ,·l eicoes .. .Piz d i:::lCt).s
são no grupo sobre o caráter da PEL tici.pação na diretoz-iao \e,o ass31

• • • • J.. ;J 
• ' • ' n • • � . , ,.,. "

b 
• - .lf m ... mu11.o a estrui..ura uo s1na1.ca"G00 1;1.quG1. aeniro aa 1a rica., .¼'tL 

t ndo acÕas frente ao ater1cl.i1nentc médico e horas ex-t1"'as ta fáb�ica 
O nonto � mais forte da. ação foi greve em o�.:1.tubro de 85 numa flb�"'i - � " � e:::.,

e "' Essa greve mexeu com o movimenlJo opera.rio aa. cidade ger ::11 0

�ais qreves na cidade �elo sucesso que teveº Fui e_eito ·pQra cocr 
Q 

i l o ;) J • " 
st + t . . - .. ,-, arenacao nac o.na º manua.;o no s:i.r.:.c .... ca .. o er:nn.nava. em outucr -

Deixei o mandato e assumi em maio 1e 87 Q Perspecti Ja na JOC: mel7 . .:� 
to termina. em 90 .. Estou·· abe1--to·· a·.:um desafio para a lista de ci -r--

---· • ...5,,. ' 1 � -,, � .., • if. aes .im.por11an·ces para ex1;ensao e :.::orva1. cimento ,,, ' 

.. 02 -



"Ig: iei na JOC em 1S7S 
açao de bair?O o Em 19�l 

ô _ .. �:_i mi t J12. l:[:J0r�:.:..�re16ia f i � J 
ê��icana o�:ê i:1ic�·:ii a J.OC � I:-3

estadual D·- :'..983 a .1..937 :�·__:_i ass8sso::. .a
cional libra o atá ·92�ª Desde :i al da � �5 €�� vU am 1·�ei-e 

. •. 9r-2 ,<• • _;,an1:2 · ""o . 1.u:i. as00ss..__..,,. 

"ba.1..'.ando cem CEBs - do:!.s r'.:.02es 
gs .nt .1.. a'° �2 

�jJ N ""·r°'? � � '" ,-.. -,": ·..._D�.-. t ,.,., _ '": .f ""' ...,• ,..._ ,r; t' � " • , • ,.,'J ,. , "" ' vu • ..w: .. ec::. v I!i.0\1 .:i.filcli O l.1.C. O ·-õ.iCc. ·ID t " .l.' l.Z m,.:n tas amizc.-... B ;.i.G.o TO 
do grupo de lá tem assessoro Tin.u.a um padre que eu tinha contato
que aconpa!'1.½.ava. a. JOC º Aconpanhe.:. ,; e· s grupos E 1.1 o4 vim pa ... a ri 
B_ �sil � Sa .... ia 1�.e �ir.na JOC ac •i nas tirib. . · ndEn"'e0os só da. _GO-�,
Fi..!. e illila z,e· niao aia movimento p... :.-:.:• G encom:;_rei coD i:r nJ...nho e 
"' ,.. e Co �ec 0 • e r: \. • .... n • .. .,, .. u ... c.., a2 n.. ..... on-"ai..o e am1zaa com SL0Zo .r:·01 aqui que p<r :i. fil -·..1 
cc-1 ... a.çao para e JOC., �ui pa.1--a. Laf -s· te 11 cidade �.:, '"'00 si..;. hanlt·:: . .::--� 
.. .;es {D.1.0 ese ae Ma: .:.a aL . .:· cvmpan' · ur:. g:r-u.po d0 jovens d.� á ., ?2. 

.. � .. .. f. 1!: <"\, 
�:z, 

z::i.am enoo1-1-,ros grana s 11 .:o.as soo·"'a-vak poucosº _-i.J.g�ns :r or.sn ao Cc.r.: 
gras8 nacional e tentaram se �euni? cc� os �ovens de cong_ec8v -
lo :,;aze º Co.ns g .. li··-s pou ,oº A-ora ter.:; tllna wilitant0 -1.n pottc,) >= 
·-anima.da e:, O último chute impor·· an�e fo.:.. a S3ma:ia f..'" t0:rnac::. n;,;.,_ e;..;:.,
..... ; """ f.::'\ .,, .,, 't:"" ,(, .. -
Jtrv;a1..1-cua.e l;_ aoaJ...1.aaorao .JJ!.e p?e cu. a �i:,, a ss a r u.;.�1ao sem g1�up0 
.:, ·º b8sc" Dificu.:.dade: to s (poro .... pac. ... e) acha::n que � d qu', f .,. 
z mos .§ p lítica .. t, .. 

Lti� :trnar: .,,, .. ,. -m: 

-- 0;3 -

� . ·. �

�antro éa 



m ano saio da co s��-naçio naci .a� .. vo-io u��� o e �§rcio ó
"'º,,,"'� �1·1"'-1c.:1 "�'-· e,, __ .,_ O - · · • ;... 

1 
Ce"t1�: 

.. ....e; _,_.._._. u. .... -L_., ""'"' 6º
':" 

i,o.. muv::t ,-nto LiS C.Ofa..:ia para a gur.laG co�--� 
sae q3e estamos consi erando. :..' co rdenaçao tento ajudar na 
culaçao do comér�io. n

a:: .. �:: 

w, .. , ·"''"' ... _..,_ _,., O""'t ,. ��e..,� In · e · � · .,.0,,.. ""·1 ,,, � 1n - ,� 
i;i;.V.;. v .::..i.il . ..., 4Á aõ uu J. l.cl. na v 'v cr.: b ... ,. .l.iUl. acompa.:i,.,.o.c:.o D01' ·i;;:.---ce

militantes. hle_envolvi.i Comecei .a ·t:.:--c.hs.lha:.. no supc:rr:i.e· cado,. .1.·iv1..:
Processo de acao. ficuei desem0�0 cdo- Da�+1c1·nai 20 �o�ç����o TI� -.1 , ,._ _ - O v -. - V .;,,/"-' - V 6-o- V� . .;..,, ..,.4 .,. 

cion�l .. Em 84 participei do Cor..s li.10 W::::�:.onal .. Ex;;. 85 aszura.i a e ÔcJ::
denaçao nacional .. Depois fui libe�ad � Eztamos dêscuti�êo algunc -
�osafiosQ Contribuo com e movi ento a niv0l de esta o 9 em Sete L_a 

- - p � e�c." goa� :'I .La ... s.ye �e p .. 

Sandra: 

"So d0 Americana .. Era ca-êequist .. G:."U:.JO de j overn ... Conheci a JOC o� 
janei_o ce 81. Foi-me revelada em 7/09iOl Q Fui base de acã0 co �2 
ginaldo º Comecei ação no bairro, depois .nc f ci.o:-ica" Crga �.1.izamc.::i o 
Congrosso. Depois a oposição sir.àical tcxtil ., Comocamos ac3.o de:A·-� 
tro do local de trabalhe i na ca -oriao Saimoa com·onoeicio ci2(i 

� 
- J:"' .;i r -;,  

cal" G.ar...i:'lamos no 1 S2 escrutineo II r omos ;."'oubad. os no 2Q., E::1 ju.1.b.0/�j
fui e lei.ta amplia.da .. Em j anciro ' eó :?ui li:,eraua .. 1<1±.ca1"'ic até 
ju ... b.o /88, mas está sendo p:rorro&ado para de�emb:ro" Mi!'.l:a açêo 

foi mais no local de traba!ho 11 ic:.. üidústria textil .. .P.r.1er6ca1 e. € 
uma das maiores concentraçoes te; teis da ..?..mé:rica Latina. 11 

L11is: 
,. 

ncomecei a ter e.xperiencia há � ··r.o antes do congresso 9 . ' t ' ,, TI' • t· -n • • " , .  " qu::.a onc.e raoa .... no .. .úOJe con i ..... uo .. .1:ui oraenaco cia.cono
Sou dos Missionários dos Ol)er,L ... o ..... -� 

"ª 1;a1�,�".,, 
em ab_ .. :: .. º 

RS: ?e" Gladir (Erexim) ;: Pe. L e.: ... · (Ere::i:a)-:c.-r;ma comur:id ade rurBl; 
:Po f, Leonardo (Passo Fundoh Pe ... "'igino {Cax·as do Su-1; : Pe., Gi:.�el ... i. 

a .. v.almente fazendo curso e.rr. ão Pau. o ., ; Ir .. 1iris (Ca. .oa.z) .. 
,..,..,.. )') ' 'h • •. ( 

,4. ,, ,,:i .(:O ,, • \ 'O ç• 1 ' . , -::, -- ") ., . t::.r: ... e .. A ... 10 ,es .. a .. e ..:erJ.aG;9 ... .. .... a UfJ"GJ..;?.j,"lC.. ·.wrarta"1ça .lat...i.:LS\-;.::,1-
t:'5-t::Laberto :ga:i:-.a.., a JOC • TG;;Jtou organ:tzar O congresso., 0 com.30-hO 

.:t , " "� ""I �io-
• •' .._ � ""' ... �-.rv s��u na regiao aeie. �a nao sta ciaro çue e assessor -a JU�� 

.:2�1;: Ir. Terezin.¾a 
KS/?.{: .t.na (Feira de Santana-BA :> Leiga co.r1sngrada); ?e<) Reg.:'naldo ·=><-

( 'D • �. \ é .,:, ... . ' "' ' ,,r � /.'. V0loso heci:rm;, uma re.l.erenc:t.a, ma.8 ::ao está c.ta:.."'O au0 0 as.?cs 
, � • ( 

� ' , il .. ,. • ...._.. • ... -sor aa JOC; Pe. Elias Belém;� e op ra 1 eletricista p vo�a�o ao 
M�:ia Imaculada. 

A"� ,., .... IST"I D. ·-R--· 'LT'''-\ i TY"' 
( "I 

,., ,l,. ' • :;" ri.i-.JA..L . .f!i· .. • A ,.�P ... ·...1-l.,:>.J�.ti..: A.1.guns ra .. cs G aspectos e.a conJt.rturc:.j 

1;stamos passando por um processo do --privatifação das eG·�s.-taiG., O-
� ... +- 1 • 

o 
... ... J.. � ...

.. 

cup1;;..çt1es o.e .. erra con-c1.nuan.. ccn:·· 0 ra:c.ovaçao cw suact:ro p.s.�1; ... -::u:.. -
xio� Visita do Papa na A. LatinaQ Uovimontos retrogrades na Ig��-. • f A ' 1 • ' ,..,--- 1 

•. � ,,_ Ô 
.• , 1 •• 

J� gazmai:.& orç�� 1-,.ssemo 1.a o.a �,.1\.ob 1,.soore_ o coe .. Lf- 9 .so:n5.n1;0 .L� 
bisDoz nao acei·caram. .. .Anarr.uos .n.ouve encontro e::11 Ca.m:01n.o.s, e, C,�.rc;n 

.. • ... .... .. ..JI 

rib.a e_oi toral municipal e2:tá ggi tando cidadesº D .. Paulo cl-10,g:ou f� 

teiefornar a D .. Valdir dizendo aue iria recunciar por cau�a da d:
.. ,.,, ., 

• • � 
- OI'\,, ... : n � .. � 

visao aa arou1diocese .. Do Lucas o �ü Falcao eerao caraeaisG l e��-� 
) 

-
ro eIJ. Roma natrocinado oo:r. mul t:Lnacionaiz ( C&.A ú Ins'!Jecao .!:1 ,� 60-

• ... - • .:.i 
....... 

�inári03 o QNBB tem direçao que leva a cer mais progressi!t 'e �CL 
:.�auro propos discutir na assembléia da CE':BB sob.r0 nomeaçao do t:..:.;;. 
no:.:i � precisaria da 140 votos e só t e�.;e 110. Leigos buscam Ul':l.a. �)s:::
t icipação mais efetiva, preocupaàoz com um fechan:.ent • Exi tem -



pouco e leigos querendo  ser IP.'r€ : a m0 .�.:Lo ., Pa ·a �·,rl t º°' -; -1 G> Q !t'l  a -rc--··p · .. rc · c:i .. • �· r;, ·e . - !"'.\ V":,l,,. .,. r, ,.,  "Vº .. � .• . · ,.._ � •o 7· _ .. - .lo � .; <l  v ..... .::.e •• v O  00ffi1,, .,; 1, 6 6SUc.LO ., rn.OVl.m"'Zl�O  or-, .,,.,,. •; v- ·-. ,� + .;, �o ,.,, � L . .., ,,. • ..., ,�- � 
• 1 .  � .J -

.._. � .., _._ ..._  W t.1 � ;,.u. V ... .  - .;...r C4-""'-- ..,,J P��� o 11  a 1.gre J a.,.Inuit o . Popul i::.ça st � com d e scréc it o n.a cuest :� 0 ") �,. '1 �1, J.""" "" r,O"'V'-' .., ÇO � - mu� -" .J. • • ' . '  • • - -... _ "e.."  v .... ... .... , o .b : · 
..L. t. S. sren "  - saina.o c omo canaio. a·� o ·' -: ��-... ..,,, .i; ':c\ º" 1""· ' · 1 ·  . 

t 
....... ,a. ..n.. -o• '-' t.1 - - ... J 

� - iz o� � ªD o para a constituinta 9 �28 at é mesmo pa _ o abo�t o � ód .1vórc10 nao se  conseguiu mud ar quadro º A força à .  p:. c ss&o c :.: a  vamos tendo é muito  pouc.a .. Iúü ., a  c oi3 a que acontec ,... r. ,:, o  -1 c·r::-·é -s � --- i r, 
i · • V ••�� -o � u �� - �ca  s um mode  ... o implant ado po.k Roma : e :xenrnlo 11 Droj et o ano 2000'� .,-

"'"'CO ., . .  ,..0 ..:l .o 1 1· e-o r,,r • � • � • ._ ' _  • 
......... .. 1. .... ,.._ .., ... 0 õ s em ..uar ... apo_J. .r o� =0:9roctuz ·_cto rr. J·u · z � 0  ::?c:r::. .. 
Proposta � criar um conselho à0  l ·i0os a niveL . e6ional e d� o e��-
"'º ...... le� c o  � s  no -. n•u ,,· . .c--

l 
• t ,, t.r • .u,.. " L .i. c:.· e .. s � .n.: iru: uenc_a.m e!'.!'.l ou :-os pa1.s0s  .. �oJ e :  1 cgoc ia -

çce3 entre Re agan e Gorbachov º " 'ovi�ent o operá�io nao mobiliza t a= 
+o  1

· í ... em · · + .;, - · T.�-
-.. .. � qu�"": que a igreJ a e ·  ., r , _ ara roma1�1a • .1.\ao coz:ze.;i.c::.:.: 2 in .. -

venccr o 01.spo (EH ) .. Se a ... oir.ar.:a tiv- , . ...  arat er noJ. í c ico  e l e  r;ao 
aceita .  Newt on Cardoso segue a lir..ha da privat izâção Usi��nac - � 
ma das princ ipais2 .. Governo s mostra populist a : t iket d o  leiLO � -
casas � · · · Repr��sao violent a

(
( i� · io ,  n g?0 9 sem-t �ra 9 se�-c az� .. 

No Rio repr ssao aos negros 5 mil polic iais  e x6:cit o na _ ua ) � A 
�o�ressao em BH foi a 2a �  óas mais or�a�iz�das . _ cui �Ll j ov e� st � 
v com broche do PT. e foi pre s o .  Eá �s. .;. .. novação · no Doi-codi .. :.:·.,t"- • 
tos  j ovens que e stava.1: organizand o a SIJT rc cebera::.1 t.0lefo:1c;.:J.& ., �e�
.noit e d a  Iücs.rágua 2 pol iciais sti  vc::-a.rr. p·t esent e s . Docume nt o e..:.
Clrn3 f i muit o  bem feit o , inclusivt: s obre o l Q  d 0  maic o A i;;rc .:; ..:.  
est a preocupando-se  em d ize_ que somos uni..::.os ... CJ"BB uusc a unid:;/'.c 9 

b ., ' + ·  - � . ;. - ·1 � :ms.z .... az. 0 c.ue e caper.ga g  ar .. icu a-se  cncorn�o �:::rtrc G c  .. s.m. e ar... i.; � ;::.-
f:e_ ,meias do EUA e Canadá ..  ,, rticula-s0 co .. ...fcre11c ia  ?a. '1-ar:-ieri.c0.:..1.::. .. 
A,rticula-ze o PTC (Part iào do- Trabalha.:ores  Cristão s 1  .. I:i.:·i� � .:. -
via� cart a a t od as as paróquias .. P. e ocupaç�o e� uolt ru:-sc à c�i� -
� :i .. .., �  d � 1 rr  

• .P 1 "li 't ., .. 1 · .. "" .., � ·, a • .:.. a.0 .. U.: eiros e ;.aagr_ .J. a  ... am a.e  s:i...wc.:.ca :i.. smo 1.na0nc!:a e�1; � ., :.:.1c.L 
... ' , • " :1' . - .. ...  ,._ - ·  oargannam tua o c om Sarne1. e Querei.a .  Oc1...:..oaç oes  u::-oaN as e st ao _n-.; o i;. 
sificando-se . Verbas e st ão sendo  passad as oara ent idad0  Gn:nrc8a  :
riai · • Quebra d os trans em São PaÚlo .  O :::.: at o ô.e não ·t er nassa ' o  1·c. 
forma agrária nas t erras produtivas 9 p..::� ... ou em ;. e laçe:) cô 0- astatutõ 
d _: t erra .. Desapropriações se rem page.s e rr. d.ív idq púb_ ic c t &mbé'r,. 
nao passo..i . Mas para passar mel na boca dos trabalhad o:re s c1"i0\..:1.-..: c  
o f�ndo agrário .  Houve fraude s  cm azsL a .,uras nar t rz.i itar t ext o
na c onstit�inte . Para que haj a d e s a.prop ... iação êm t e · re.s devolu;,:; c;,;:: �
os donos tem direito a 25% da  terra. Caia1 o mobiliz poqcenoz ���

pri0t ários .. CPT , 1'::ST e CUT o má.i:imo q.;, ccB-seg�i:.. e;.: fo · .i: azer ::.1<.?.:1i,.., - . 6 · 1 ..,... "" 1 • D . b ... .  
:: est açao ct e  mi em .bra .... 1 ... 1a "'  •eu r p_ essao .. on1 us r 1.c --.: .... a.o p 1."' 0.-

àos  em Minas . Há u.m d escrédit o t o t al .  Ninguém sab�  quem é qtrn  -v a::. 
dar a àire ção . Chega-se  a um stra.ngu ... 9-m,3nt o � ão · l"ande ·:-.1e p,::,d c;:-:.a 
se -:'.izer d e  u.-na revolta Donula::i. 9 mas r:ao se  nvt a  isso .. 1-t.r.t icu·. � ç::;,.:, . . . -� -

6 
• ... 

í1 . . . . ,_ �, . 
da  direit a  es ·c a� r.i.ao e em B:.."'aS __ a 9 mas em 't oa.as as rli.1gioes .. �::-lvv �., -, 
vem oe ouenos e mádioa uronrietáribs .. Hoj o povo est á eabando �u:j 
é a o.irei  ta .  Dívida ext e ... na : negocia.cão d e  11ailson mos··: ra confi..; ê.v , . 
falt a de plano . Quem manobra são ê,S éupre sas mult i.nac i onóis ·1 o :�.:.,�: .. 
11a houve mud ança . Antas  tinham t est a de  fe rro .. lfo� e 11 el  · s pl ':;;;.•ios 
foram à defesa  d os seus int eresses " Si tuaçã.o ó.e  crise  atual , � ... ºS <v 

levar revolt a�  mas pode:r ... a ser muit o vuln�rav - 1 .,  Aí a reprezes.e., 
de sbaratina facilment e .  Nos moment os d pior crise é que os tr�·J::..-
1: .. 2..c.ores  entram .na luta .  Consti  tui�1-t.0 : houv e pres3ão p�.�a 118.0 �)._ .. --.-
ª"" estabilidade . Fora.'Il aprova.dos 5 dccr t os .  Exer:2plcs : Shm."p - r<::u 

ruét ocio foi d e  mandar mais embora. Mand a:a-. 3 e pegam 1 .,  Fiz e:..,.ar..: J:. .... . '. 
são tão 6rand e sue os  pr6prios funcio.;..;.a;;.--ios ped.:.;ram co.n--c • Capj�. ::.:.

--; 

int ernac iona_ .. ao est á invest indo  -can �o  porque nao sabe o q�c E. .:;;  t (; 
acont ecend o .  Mande.to de Sarney talbe z s j a  �e io tez-ruo .. T -n' 0n.;;i.::. 0 
Pa � o nr6�imo ano . Dode até aconhec : de  nao t er a l �c&o st e a�o _ .....,  .. ... ' 6  .. ... . ' .} .. ...  ., ;. .. · �,., """  ""' "  nara Prefeit os e 'l1ereaoores .,  Em e se o._z1.a: .. c;:-cte �r.i.e� .. ue :.. 1....... ,;1.t. 
en · r0ntar a c onst ituint e e cue não se nod ia esperar tud o .,  Iiiovirr.on
tÔ. sindica- ve que não passôu nada àa  ÔIT .. Roj e 9  convoca-se pa�� 
denunciar a consti tui-nt e que não está  respond 0nd o  .. A igrej s e C'"C
ü-;.strumento de  fJ  e polít ica é t:;;o e spa-:: o que c ong .... e�a. as P ss az v
Qu m poderia dar resposta efetiva é a igrej a .. 11as s n t q't;C s. d.:
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rei ta vai ,ocupando espaço. Nós t r.1os ·,1.ficuldades de. analise.!' isso-..O que esta em jogo é o tipo de igrej�º �ua tipo de igreja n6s qu1 remos? Como Val.l!OS trabalhado isso2 O ano mariano está envolvendo-muita gente a nivel nacional .. Aids - d0 8 em.8 meses está dobrando oscasos. Aumenta-se os tipos de Aids. Encontraram remédio parai tioo .. O maior índice deAids está nos hetero-sexuais. Greve na sidc�tlr�1: , V -, t R d � n • "'J;O • ., 

- .., b ca a.e 0.1. a e ena.a.. l' oi pa.c1; ... 1ca. Houve arrast ao .. 1Iao foi organi-zada pelo.·_sindicato. Na greve das eztataiz a siderúrgica foi a única que nao �ntrou. No dia da greve o sindicato colocou a oúblico o racha. Sábado de m�drugada o exército entrou com 3 mil soidaàos ., Pessoal entrou mas nao trabalhou e voltou denois a trabalharº Si.n
dícato tem J correntes. Pessoal espora pela. à.emissão. Fo:i. uma g1--c
ve pelo aumento. Veio o co�te da URP" O pessoal isio com�l;5��._;à m -
nos no reajuste. Esperavam URP maio�. 

· 

Paoel ou0 a Ie;:rej e cumpre/ Estraté.r-;;ta do Vat:.càno: 
Quem articul� o Vaticano? A orientação da cúria romana está ligada 
a una �xperiencia pessoal típica de nosso_papa" Há muitos leigos rpadres 8 bispos que gostam desta orientaçao mais rigorosa. A encr
clica Soliôitudo Rei Sociales é muito boa rr.as de uma outra mane:i.ra .. 
Favorece um tipo de social-democraciaº O discurso sobre a ou estão :·;:: 
social é muito aberta. A nivel interno ... é muito rigoroso. Fâo acei
ta aluta de cl�sses. Para ele há cristaos empresários que invest0� 
na evangelizaçao. !Jma das estratégias do capital ismo é fortalcc ar 
a democracia crista e a social-avemocracia. O projeto do yaticano é 
fortalecer a DC. Um dos plan2s do papa seria a comunicaçao .. Lançar 
satélites para a eyangelizaçao. Seria uma linna pentecostal .. Io:Jo 
bate com �ua pesiçao pessoal desde o Concílio o 1ia J::n. Latina t ·L:..

repe:rcussao forte porque aqui as-. sej.tas z.vançam mui to via EUA f..peE_ 
tecostalismo) .. A igreja católica assume pentecoetalismo para nao 
perder seus fiéie. Há um trabalho conjunto na liri.ha carismática .. 
De 10. panaou para 18% a lir..ha proto3t ante. Daí a igreja voltar pa
ra si. Há um fechamento grandeº Curso e teologia voltem p"ra o 
seminário. No Rio expulsa.o ào Clodo,Jis e M0ser, fez com que 18 ::ca
chassem com o Cardeal. Houve� processo de traier gente paTa ra -
lar con 1ra o marxismo, e comi.mismo P todos os sábados 9 trazidos poz
D .. Romer. No último ano troux ram um professor da Comunhão e Lib01" 
tação para_falar sobre batismo. Veio fala.J."' contra o marxismo. E:-
padres estao sendo retirados dos cursos • .Aspecto central dentro d.a 
Igreja é a luta de classes. Mesmo os que trabalham com CEBs sentom 
que a igreja vai perdendo espaço. Há um investimento grande nas 
pastorais e movimentos conservadores. A igrjja tem sensibilidade 
grande à questão agrária, mas à questão urbana não. Não e cm.p:c. .. :;e.n 1
a realidade operária .. Oficialmente ela recor.hece o conflito de elas 
se. O próprio modo como se instrumentalizou o socialismo no mundo -
abre brecha para a igreja entrar .. O projeto da igr�ja é a DCo So 
nota aua a sociedade está dividàda em classe mas nao que há lut& 
de clâsses. Acaba falando da conversão do ho�em e não sobre as es 
truturas. Acaba indQ a reboque. carater monárquico da igreja eõ 
tá matango a experiencia de baseo Para o Conselho Regionãl de L0�
gos em Sao Paulo i algumas dioceses tiraram seus repres0ntant s em 
assembléia, em outras os próprios b�_spos escolhera.mo ��r�.;icu ... a-sc
para não entrar empresáriosº A es�uerda é burra. A direita traba
lha a igre�a_para o seu projeto. A esquerda entrega a igreja pa_a
a direita .. Sao muitos os que passam pela§ comunidades entram na 
luta e deixam a igreja. Todos os povos sao religiosc2 .. Como vamos
trabalhando isso? Queremos trabalhar o aspectê c:ristao por conve
niência ou por conviação? 
O gue e:x:iste de articulação da base? 
Antes havia a igreja separada do povo. Agora 9 o nvo toma conta da 
igreja. Nao tem mui ta: como retrocede·r; E:ssa face da igreja CQmpro
metida não tem jeito de voltar. Am. Latina serviu de ezperiencia. 
As mudanças que a igreja teria c,ue passa1,. � aqui passouº Em 82 e::
traram 500 pastores na AL para contrapor a Td1. A igreja na AL -� 
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tá :yassando por uma. fase de r exão. Muitos de seus membros estao
in'o para igrejas pentecostais. �a igreja cat6lica é muito rigoro
sa a form-:1çao. Nas outras igr��as q_ualquer um assume. Muita gente 
entra na l.grej a e logo sai. JTao se t: abalha um pz-oj et o comum. Está 
havendo uma articulaçao entre JOC s PO, CL\'lI, Pastoral do_ I,1enor 9 PU � 
C?T, .ACO, ACR 1e PJMP nunca apareceu. Dificuldade: diferença do meto 
dólogia. Perspectivas: movimento se reforçar dos deis lados. Temei 
q1;e trabalhar o que é.. .. comum na igreja de base J;?ara buscar uma sín
tese. Problema: militancia, RVAO. A contribuiçao cue cedemos dar é 
ajudar a revisar. A verdade é uma busca. ?emos quê evitar o secta
rismo. 1s vezes se isola pessoas �ue não têm a m�srna propostaº CüT 
pa�sa pelo mesmo�problema. i importante a formaçao na juventude a 
partir da experiencia com a ..... ACO. Os que assumem bem são os que pas 
saram pela JOC. Os outros tem muito problema até mes-mo afetivo. A 
linguagem às vezes se alitiza. Às vezes se pega um àocvmento da 
CPT 9 JOC 9 ACO ••• está seco. Perspectivas: Cresce o movimajtó�de um 
lado, cresce do outro. 1ü.rnrt-ura que a JOC está tendo às outras or
ganizaçoes de luta e de igreja. Isso está acontecendo a nivel na -
cional. �s assessores já estao com outros coisas por isso lhes fa
cilita.. Em r.:G,, durante um bom tempo permanecerá os dois modelos,urn 
voltado para si, conservador, outro da teologia da lib.) 9 até quan 
âo não se sabe. A esquerda apostou muito na constituinte_para co1= 
quistar direitos dos trabalhadores. �esmo os a�anços serao difíceis 
de colocar em prática. Por ser um ano eleitoral, a esquerda se en
volverá bastante. Rearticula-se organismo pelegos, por exeffipbo os 
círculos operários no RS. Lá te� estrutura enorme de assistencia -
lismo. Os espaços de igreja estao sendo ocupados pela burguesia a
travée de movimentos esniritualistas. Znecessúrio assumirmos i -
grej â. por convicção,. Hf espaços que podemo8 ocupar. A JOC ·�em que 
ocupar espaços do movimento popular, si�dical e igreja. Nós� como 
assessores temos çue incentiva. o pessoal a ocupar esses espaçqsQ 
Àa vezes gastamos.muito tempo em .. ada. iimportante mante: informa
da a hierarquia a partir de n6s, àos movimentos que estao na l�tu. 
Diante desta conjuntura necessita.mos ana ... isar desafios para a JOC. 

4. PAPEL Dii. JOC FRENTE A: ESTA CON"JUNTtJRA.:

Romper com o sectarismo que há ent.e as organizações;
- Contribuir na  formação de sen:.inaristas e padres;

Contribuir para a identificação de um.a igreja nova. Trazer esta
igreja para dentro da classe trabalhadora. Temos que ocupar os
espaços através de urr.a análise e trabalho;

- Não som.ente trazer operários para dentro da. igr.§l@a, mas trazer
a igrjea para a reali�a�e. Ter um equilíbrio; 

- .Apresen ta.r a. dimonsãà - à a fé em nossa àção;
-

_ 
- Con;;ribuir para c;.ue os seminaristas e padres tenham opçao de

classe;
- Será que não serie. o caso também de despertar militantes para

sarem padres?
- Com que tipo de formação QS movimentos e específicamente�ª �oc,

noderiam ajudar na form-8ç�1.o do.s padres? Antes da ordenaç6.o a.o
Luis fizemos encontros com as comunidades e os militantes da JOC
forilW, como pregadores da missa. Foi o melhor dia ( da ligaçãg
evang�lho e vida). A JOC nao é muito conh cida. A preocupaçao é
fazer passar o que é a JOC;

- ..t!i import.ante semnre marcar presença na comunidade. ls vezes o
pessoal da JOC rn�a:, participa de acontecimentos da igreja e na h.9.
:t-a. do sufoco corare atrás. i importante que esteja nestes paç s 
porque aí também estão os jovens; � 
Hoje o que tem de bom veio da_experiencia da JOC 9 por isso 
ciso mostrar mais esta experiencia; 

Pre . -

- E preciso se tomar mais iniciativaº As �ezes a gente s6 espera a 
iniciativa dos militantes e o pessoal nao toma iniciativa; 
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- Fazer uma p�ojeção do modelo de igreja e teologia, e articular
os organismos para ir assumindo uqi modelo de igreja nosso. 

5. PAPEL.· DOS_ ASSESSORES:

- Ajudar na articulação com outros movimentos;
- Ajudar descobrir Cristo na luta do dia-a-dia;
- Fornecer elementos teol6gicoa;
- Facilitar o relacionamento com a igreja hierárquica.
Hoje o movimento nec�ssita d� uma sistematização de sua experiên
cia dentro da dimensao crista. O tlltimo encontro de assessores Ii: 
nivel nacional foi em 83. Os assessores cobram definir mais opa
pel. Os militantes também sentem necessidade de refletir maia so
bre a assessoria. O movimento quer aprofundar mais o ecumenismo. 
Os assessores podem colocar sewconhecimentos a serviço. Os asses 
sores,principalmente eclesiásticos tiverar;n oportunidade de conhe= 
cer �:eh�ender melho� o_conjunto da igreja. A JOC tem que ir além 
da relaçao s6 com cristaos. O pr6prio Concílio coloca a necessida. 
de <Jde relação com islâmi cos, e até com não crentPs. A JOC sem�rã 

· viveu essa relação. No Brasil temos maia �àêid1aàdecdecreiação�com
umban9istas, com macumba, candombl�, dQ que com algumas igrejás 
cristas. Trabalhar o�aspecto cristao nao é so funçao do assessor 
eclesiástico, todos somos responsáveis. As vezes nos politizam.os 
e deixamos de lado a mística. O assessor pode ajudar mãe é função
de toãos. 
Coordenaçã.o nacional:· Às vezes a assessoria de uma pessoa adulta 
que pocteria �er oassessor eclesial, deixa de ser uma contribuição. 
nossa experie12cia mostra quanto falta o assessor para ajudar a e-

. quili brar os animos. Mas visitas que fazemos tentamos refletir co 
mo v�roos nos dedicando_desde a base para a formaçãó de assessoreã. 
Se nao tem e�sa i;eflexao, alguns ass�saores pen.saro que os buscamos 
s6 por questao tatica. t isso, mas nao só. O papel é de dar ele -
mantos, criar certo equilíbrio, porque a juventude pela pr6pria 
realidade também tem distúrbios. Est,amoa querendo criar espeçõ de 
revisão, troca de experiência, mesmo para ajudar a subsidiar o mo 
vimento, estamos querendo doa assess�res. Temos que ver também -
que papel os assessores podem cumprir. Alguns.ajudam mais na base, 
outros com coordenações. Isso tem que ser melhor caracterizado no 
movmmento para ajudar até mesmo os assessores. Cada assessor pode,,., . ajudar dentro de um aspecto: economico, eclesial, etc. Hoje temos
'que trabalhar não só assessores, ias equipe de assessores. Nas ci
dades, boa parte dos militantes tem dificuldade-de acompanhar pa= 
dres e alguns têm até rechaço. Por�isso, a coordenação nacional 
tem que ajudar as bases a formar os seus assessores, porque ne 
nhum padre sai correndo atrás da JOC para ser assessor. Se os mi
litantes de base não entenderem a importância de fazer essa polí-
tica de formação não teremo� assessores. Alguns que se interessam 
em assessorar a JOC assessoram outras entidades. Podemos contar 
com essas pessoas também. Hoje não se pensa a6 na assessoria ecls.. 
àie.l, necessit.a.mos con-car com assessores para- a -a!?-álise da realid!:_ 
de e outros aspectos, Inclusive militantes que tem possibilidade 
dà se deàicarem a isso. Já foi levantado um quadro de no?Eee. O 
Conselho Nacional de 86 já levantou esse quadro por regioea. Já 
Já levantamos um mínimo de política de formação.! nível interna 
oional também já está sendo trabalhado esta questao. A asseesoria 
inrnrnacional deveria também. ter referência do trabalho de aseee
sores nos países.- Em fevereiro já hou-ye encontro. A coordenação 
nacional está buscando os dona, aptidoes de cada um. Algumas pes 
soas já vão sendo definidas. 

-

iuadro nacional: A coordenaçio nacional está sem assessor libera-
o • .HQ ano Pi1Ssado foi feito um processo. Foi esco+hido o Valter 

Girelli. Ele disse que assumiria se fosse reconhecido pela CNJ3B: • 
.. Ao mesmo tempo ele encaminhou estudo em São Paulo. A. CNBB consul
. tou o bisp� e este fechou-se. Disse que como ele estava no Insti-
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···tuto de �eologia de Passo Fundo, ele estava submetido a 4 dioceses. 
A CNEB nao passa sobre o bispo. Emperrou a assessoria. A CNBB recla -�- �- -a�-- -----�-�--�- - --------�- -� --- 1 - -�..,..., '4Q Q li O..L QU\., C.W,.41..UJ.Q.UUV C1 ocoooov..1.·.1.0. cy 1,,;VW ii.Owé • .rensou-se em
dois níveis: um reconhecido pela CNBB que não precisa obrigatoria
mente estar liberado(dentro de l ano ou l ano e meio). Outro seriatrabalhadôçpara ajudar como liberado. O 1° processo seria discutircom os assessores. Esse reconhecido pela CNBB não seria necessaria. mente o liberado. Poderiam ser dois assessores. Um seria de direi::to, outro de fato. Nomes levant.ados(como prioridade): Arlindo, Abib,Gladir, Terezinha. Está sendo converàado em visita com eles. 
Reflexã9 do Arlind9: N� atual conjuntura, devido à situação�da igr� 
Ja particular, teria dificuldade. Também o meu nome está sendo co
tado na ACO, teria que refletir sobre isso com a ACO • 

. QUADRO INTERNACIONAL: :"' 

A nivel continental: 
Alenr Assessor atual de América. Sai em 90. Foi eleito em 86. Até 
89 tém que pensar eci outro nome. 
Jack Anno�: Europa 
Jean Marc: África 
Hanta:r.a:Ásia 
·Nao existe nomeação para estes assessores.
A nivel j_nternacional: Não existe assessor desde 83. Foi apresenta
do uma lista tríplice para� Santa Sé. Nenhum dos três nomes foi -
aceito:. T.rabalhou..:.se com tres assessores. No conselho mundial em.
87; viu-se que deverla se definir internamente um assessor. Em no
vembro de e7 abriu-se processo frente à assessoria. São cinco eta
paa: lQ). Indicação de nome.e (muitos p�íses :participaram). 2 2) As-:.
sessores indicados enviaram sua posiçao. Jgl Equipe devolveria
suas posições. 4Y) M/Ns discutem. 5v) Eleiçao dos assessores. JOC
Brasileira recebeu: os nomes: 2 de América (Reginaldo e Pierre); 1
de Europa (Jack Annon).; 1 de África (jean Marc); 7 de Ásia (Gerarà,
Ohara, Antara, Sulivan, Tijou, Pierrard, Servatius). Recebemos as
experiências. Só três aceitaram a indicação (Jean Marc, Sulivan,
Servatius). Não deram resposta: Jack Annon, Pierre e Tijou. Os ou
tros não aceitaram. A coordenação nacional enviará resposta até I5/
junho. Enviaremos as prioridades. A equipe internacional escolherá
um a seguirá o processo junto com o Vaticano.
Discussão que a c·oordenação nacional teve: Dificuldades: Não conhe
cemos todos os assessores. O conjunto do movimento nacionaltem me::
nos elementos que a çoordenação nacional. Os assessores escreveram
pouco de suas experiencies. Buscamos o Maneel que foi da equipe iB
ternacional. Prioridades: la. Jean Marc; 2a. Jack Annon; Ja. Pierre;
4a. Tij ou; 5a. Suli van; 6a. Servatius. Reflexão: Pessoas indicada�
pelos próprios países; Per�pectivas que ve para a JOC; Consideraçao
sobre o papel da eoo.rdehaç•o tnté�nae!onal definido pelo Conselho
Mundial. Pessoas que vieram de experiencias a nivel de continente.
Consideração sobre o maior número d� indicações. Quem maia conse
guiu acumular um conjunto _da experiencia histórica é o Jack Annon
e Tijou. Mas o conflito se deu na Europa. Esse�assessor vai ter que
trabalhar a parte dissidente q.a JOC e o Jack na·o teria mui to res
paldo. Ele também já foi apresentado ao Vaticano. Quanto ao Tijou
recorremos a elementos dados pelo Manoel.

6. ALGUNS INFORMES:
- Encontro de Aeéessores do RS: Ser�nos-á enviado um relat6rio p�

ra intercambio de experiencia.
- Qonselho Nacional: Bragança Pau!ista, 8 a 17 de julho. Foram COQ

vídados assessores de cada regiao. Abib, Reginaldo, Liria, Fran
cis, Ana e Elias acompanharão todo o conselho. Os outros acompa
nhariam s6 a análise da realidade. Dia 8 às 20 hs.- celebração de
abertura oom o bispo local e to9os oe aaaeesores.
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Estatuto): A1JOC tinha estatuto que era de 57. Este caducou. O 
êõdigo do Direito Canônico é novo� A JOC é a la. a entrar den-
. ., ,,.. .. ,,. _._._ . .  , - � . ,. "· . 

i;ro ao novo coca..1.go ue u1.r(j1. 1.0 céiilonl.cu. L,na em cara-r;er exper_!
mental dentro �e 1 ano. Dentro desse período temos que apresen 
t.ar o regimento interno. Agor� vamos tentar regulamentar algu=
maa coisas jurídicas (subvençao, etc)
Belat6rio de D. Eduardo: Segundo informação de D. Vijldir sairá 
no comunicado da CNBB:.

- Encontro N.acional de Assessores: A projeção da coordenação na
êional ê fazer em novembro próximo.

7 • AVALIAÇÃO D O ENCONTRO: 

Barulho dos peàreiros não foi bom. Reginaldo ficou atento se, os 
pontos da pauta estavam sendo comtempladoa. Coordenação assumiu 
bem. Não se avaliou o local (aumentou os gastos). Conteúdo bom� 
�ai estar contribuindo. Um pouco desor�anizado o ponto de análi
se da realidade. Q mais forte foi a anàlise. Surpresa boa: 7 par 
ticipantes. Foi posi t_iva a participação da coordenação nacional
( enriqueceu e deu seriedade). Falha: a falta do Hélio. Positivo: 
conhecer pessoas novas. Análise não teve dinâmica definida, isso 
·foi falho. Superou expectativas. Ficou mais claro o que é a pró-
pria JOC. An�lise um pouco despreparada. Faltou detalharmos mais
nossa experiencia atual.
8. PROPOSTAS PJJül - o· PROXIMO ENCO�TRO:

Avaliar mais a ação q�e cada um está desenvolvendo hoje. Aprofun 
dar o método de Revieao. Analisar o que vai acontecendo nos re -
gionais da CiiBli. Analisar como estamos tratando a hiat6ria da JOC 
principalmente nas regiões. 

PROXIMO ENCONTRO: 

Data: 26 e 27 de setembro (segunda e terça) 
Local: Secretariado Nacional (São Paulo) 
Início:·9 hs. do dia 26 

Término_: 12 he. d o dia 27 
Preparação e coordenação: Reginaldo e Sandra 

f 
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LIS TA ALFABETIC A D E  CAN DI DAT O S  

CANDIDATOS PROPUESTOS PARA LA FUNCION DE TESORERO INTERNACIONAL 

. 

Nombre M/N de ori6en ResEonsabilidad 
Actual 

ProEuesto Eor: 

Giorgio JOC Bélgica Miembro Equipo ln- Espana 
CASULA ternacional (Europa) 

Stefan Australia Miembro Equipo ln- Hong Kong, 
GIGACZ ternacional (ASPAC) Brasil, Espana 

Patrick KAJ Bélgica Miembro Equipo In- Quebec, Brasil, 
PENNINCKX ternacional (Europa) Filipinas, 

Alemania, Espana 
Venezuela. 

CA NDIDATOS PROPUESTOS PARA LA FUNCION DE 11 0TROS MIEMBROS DEL EQUIPO 

INTERNACIONAL 

No�bre M/N de origen 

René ARSENAULT Ouebec 

Bernhard BORMANN Alemania 

Normand COMTE Ouebec 

Joseph (Pipo) Suiza 
CRISArULLI 

Annouck C[PPI Suiza 

lsabelle fILLIONI Ouebec 

Philippe (T-Paul) Seychelles 
fRUÇOISE 

Jesus Alberto México 
GUILLEN 

Doreen KUMOYC lambia 

Responsabilidad actual 

Equipo Nacional 

Presidente Nacional 

Equipo Nacional 

Mieabro Equipo Nacional 

Mieabro Equipo Nacional 

Presidenta Nacional

Miembro Equipo Regional 
de Africa 

Mieabro Equipo Nacional 

Hiembro Equipo Nacional 

Propuesto por: 

Ouebec 

Colombia, Brasil, 
Espaôa 

Colombia, Brasil, 
Espaôa, Venezuela 

Brasil, Espaôa 

Espaôa 

Coloabia 

Bra1.il, Espaôa 
Seychelles 

Ouebec 

lambia, Colombia, 
Espana. 



. ., 

Noabre M/N de origen ResEonsabilidad actual Proeuesto eor: 
--

. 

George Afri.ca del Sur Responsable Nacional de Brasil 
MAlHEBYLA publicaciones 

lusang MOILOA Africa del Sur Presidente Nacional Brasil, Filipinas 

Gladys MORA Colombia Mie1bre Equipo Nacional Espana, Filipinas 

lleinz (Cppi) Austria Miembro Equipo Nacional Espana 
P1CIILCR 

Ana Iubtl Espaíia fitieabro Equipo Nacional Colo1bia, Suiza, 
RODRIGUEZ Ale11nia, Austria, 

Brasil. 

Paul SCHALZ Luxa.burgo Mieauro Equipo Nacional Suiza 

Anton Austria Mie1bro Equip9 Nacional Filipinas 
SCHDLSENGEIER 

Jorge SILVA Chile Presidente Nacional Coloabia, Oueb1c,

Brasil, Argentina, 
Veuzuela 

Pilar VA�ELA Espaíia Adulta en el Equipo Nacio- Austria 
'l1_,

DIAZ' . nal ft, ,1 
'
" " 

.... 
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Jeunesse Ouvriére Chrétienne lnternationale 

lnternational Young Christian Workers 

Juventud Obrera Cristiana Internacional 

,1 < H !Ad!AT INH.HNA !(' AL INTEHN/\ll(JNAI SECRETAl,IAT SECflUARIADO l�JTH1NACIONAL 

Bruselas, a 20 de diciembre de 1988 

CARTA A TODOS LOS HOVIHIENTOS NACIONALES 

LLAMADA DE SOLIDARIDAD CON LA JOC DE SUDAFRICA 

Estimados amigos 

Hemos recibido una comunicacion de la JOC de Africa del Sur que adjun
tamos a la presente. Les pedimos tomar en consideracion esta llamada y 
realizar una accion que dé continuidad a la campana de solidaridad 
lanzada con motivo de la ultima Semarra Internacional (mayo de 1988). 

Para ello les pedimos referirse al "Documento de apoyo de la Semana 
Internacional" en el que constan las acciones de solidaridad que se 
solicitan. La carta de presentacion de dicho documento incluye infor
macion sobre la accion de "Brits Old Location". 

Viva la Solidaridad Internacional ! 

') 

f\\;)�-, ) 

Mo� t, 
Secretario General 

RUE PLANTIN 11 - 1070 BRUXELLES - TELEPHONE 02/521.69.83 - C.O.B. 799-5501594-47 

ADRESSE TELEGRAPHIQUE: JOCINT BRUXELLES 



TRADUCCION DE UNA CARTA DE LA JOC DE PRETORIA (Africa del 
Sur) DIRIGIDA AL SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA JOC 

YOUNG CHRISTIAN WORKKRS 
PRETORIA REGlON 

Estimados companeros 

Les agradecemos por las cartas de solidaridad enviadas en apoyo del movimiento 
de resistencia contra los desplazamientos forzosos de habitantes de Brits Old 
Location ( 110ukasie11 ). 

Queremos mantenerles informados de los �ltimos acontecimientos referentes a 
la situación en esta barriada de Oukasie. 

Gracias a la luch4 de sus habitantes y al apoyo internacional recibido, esta 
barriada sigue existiendo. Lo cual no significa que se haya conseguido la vic
toria en esta lucha. 

El 26 de abril de 1988, el ministro surafricano de Desarrollo y Planificación 
Constitucionales, Chriss Heunis, declará la barriada "zona de emergencia", 
aplicándole así medidas de emergencia: 

- prohibición total de construir nuevas viviendas en la barriada
- prohibici.Ón para un no residente de entrar en la barriada sin

permiso de las autoridades locales
- interrupción de las ayudas de desarrollo e infraestructura para

la barriada
- incremento de los alquileres en un 75%
- Brits Oukasie forma parte de un grupo de 75 barriadas amenazadas

por la nueva legislación: Enmienda a la Ley de Zonas Residenciales
y Ley sobre Ocupación de viviendas.

A pesar de la siluaci6n, los vecinos de Bri s siguen unidos y la JOC r !gue 
cn pie en e:.;ta barriad;:i . 

Creemas por tanto que se debe continuar desarrollando esta campana porque aún 
no hemos conseguido la victoria. 

Por otra parte, nos es grato enviarles nuestro boletín nacional "Young Workers", 
para mantenerles informados sobre las actividades de la JOC Surafricana. 

Agradeci�ndoles de antemano y en solidaridad, 

Comit� Regional JOC - Pretoria 
1\1 rica dcJ Sur

•
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Jeunesse Ouvriére Chrétienne lnternationale 

lnternational Young Christian Workers 

Juventud Obrera Cristiana Internacional 

',1 r Ili I/\RIAT tr,T[RNATIONAL INT f1NA1I0N/\I SECRETARIAT · SECRETARIADO INTERNACIONAL 

Bku6ela6, 19 de diciembke de1988. 

A TOVOS LOS MOVIMIENTOS NACIONALES 

V AMIGOS 

A6unto: Campaiia de 6olidakidad pok lo6 detenido6 en Singapuk. 

E6timado6 Amigo6: 

Reciban un 6aludo caluko6o, de6eando que e6to6 
dÍa6 de Navidad y Ano Nuevo 6oktalezcan nue6tka6 motivacione6 y 
nue6tka lucha. Ve6gkaciadamente mucha6 pek6ona6 no podkán cele
bkak e6to6 dia6 junto a 6u6 6eke6 quekido6, pok e6tak pkivado6 
de la libektad; e6te e6 el ca6o de lo6 companeko6 de Singapuk. 

Tal como apakece en nue6tka comunicación del 
2 de mayo del pke6ente ano, el 19 de abkil de 1988 6uekon dete
nida6 nuevamente 8 pek6ona6 en Singapuk, entke la6 cuale6 6e 
encontkaban Skta. Tang Lay Lee, antigua pekmanente de la JOC, y 
Sk. Vincent Cheng. Gkacia6 a la 6olidakidad, Tang Lay Lee 6ue 
libekada; 6in embakgo aún quedan detenida6 la6 otka6 7 pek6ona6. 

E6 pok e6te motivo que hacemo6 un llamado a 
continuak la 6oliqakidad pok la inmediata libekación de e6ta6 
pek6ona6 y el ce6o de la kepke6i6n en genekal. 

En 6olidakidad, 

A� 1,1�)-
Félix OLLARVES 
Pke6idente Inteknacional 
J.O.C.I. 

Adj.: La campana de 6olidakidad en detalle6. 

RUE PLANTIN 11 • 1070 BRUXELLES - TELEPHONE 02/521.69.83 - C.O.B. 799-5501594-47 

ADRESSE TELEGRAPHIOUE: JOCINT BRUXELLES 



Objetivos: 

CAMPANA DE SOLIDARIDAD POR LOS 

DETENIDOS EN SINGAPUR 

ANP.XO 

- Lograr la liberacion inmediata de los detenidos el 18 de
abril del 88 (Sr. Vincent Cheng y 6 otros detenidos)

- Denunciar la situacion de represion y la violacion de los
derechos humanos en Singapur.

Como: 

1) Enviando cartas de protesta y pidiendo la inmediata libera
cion de los detenidos al Presidente, al primer ministro,
al ministro de Home Affairs .

a. The President
The Istana
Clemenceau Avenue
Singapore 0922

b. Mr . Lee Kuanyew
Prime Minister Office
City Hall, St. Andrews Road
Singapore 0617

e. Ministry of Home Affairs
Phoenix Park
Tanglin Road
Singapore 1024
Republic of Singapore

2) Carta y manjfestaciones frente a la embajada de Singapur en
sus países.

OJO: Es fundamental que toda esta campana sea realizada colecti
vamente con otras organizaciones e instituciones. En nin
gun caso debe aparecer solamente la JOC como firmante, ya 
que esto aumentaria la represion sobre la JOC de Singapur. 
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Tiem ,o y etapas: 

1) Llamado a la solidaridad : diciembre

2) Campana de cartas : enero - febrero

3) Evaluacion : marzo

4) . Cartas y manifestaciones frente a
la embajada
. Denuncia de la situacion durante
la Semana Internacional
. Culminacion de la campana (Mayo =
lr aniversario del primer arresto)
. Evaluacion/continuidad?

Otros detalles 

Abril y mayo 

- Se ha recibido anteriormente mas solidaridad de Asia y Eu
ropa. Ahora hacemos un llamado especial a Africa y América.
- Por favor enviar copias de las cartas e informacion de lo
hecho al S.I. para la evaluacion.
- No enviar copias a la JOC de Singapur (ojo)
- Para mayor informacion ver cartas del 29/5/87 y del 2/5/88.
- El S.I. esta a su disposicion para cualquier informacion
adicional.

-
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INFORME D E  LA JO C D E  HAITI

Situación nolítica dei p,1Ís 
_________ e _____________ _ 

Como probablemente cunocen por la prensa, a pesar de la voluntad popular, las 
elecciones dei 28 de noviembre de 1987 tuvieron que ser canceladas. 

Efectivamente, todo el proceso estaba listo a pesar de las desdichas que ame
nazaban a la población haitiana desde hacfa una semana o ai menos desde el 
intento golpista dei Consejo Naclonal dei Gobierno el 14 de junto pesado. 
En esa fecha, el CNG decretó su propia ley electoral en lugar dei Consejo 
Electoral Provisional (CEP) que cuenta con el apoyo popular y estaba encargado 
de preparar los comicios electorales. EI CEP había sido elegido por las institu
ciones previstas por la Constitución. Sin embargo, la detencl6n de líderes sin
dicalistas desencadenó una oleada de protestas entre junto y agosto. Estas pre
slones obligaron el CNG a retirar la ley electoral y dieron inicio a negociaciones 
entre el CNG y el Gt:P. Estas negociaciones tuvieron lugar con la máxima dis
creclón. La ruptura se debe ai orgullo de los militares ai poder. Estos no dieron 
nunca el apoyo necesario ai CEP para !levar a cabo su cometido. Todo Intento 
de aproxlmacl6n quedaba sin respuesta. 

Las organizaciones políticas y populares y la lglesia hlcieron lo posible para o
bligar el C�G a asumir sus responsabilidades ante la Nación. 

Mientras tanto los sectores democráticos vinculados ai Grupo de los 57 y otras 
organizaciones de centro-izquierda crearon el Frente Nacional de Concertación (FNC). 
Se presentó como candidato presidencial ai profesor Gérard Gourgue, antiguo pre
sidente de la Liga Haitiana de Derechos Humanos, así como una lista de más de 
200 candidatos ai parlamento. 

Frente ai FNC se alzaron los militares, los 11tonton macoutes" (•), algunos goberna
dores y los candidatos duvalieristas. 

Por su valor en esta situación confusa, el CEP recibió el apoyo de todos los sec
tores populares y democráticos y de todos aquellos que pensaron que las elecciones 
eran el Único medio de resolver la situación dei país. Ante la dificultad de encon
trar locales y asesores voluntarios para los colegios electorales, algunos particula
res y organizaclones pusieron sus locales a disposición dei CEP. 

Pero durante todos est9s trámites, entre las amenazas de muerte, el gobierno 
no hizo m;{s nue �nganar a la opin 1 6n intern�cion:::il con 1==1 folsa �rom"'sé' de �:::ir�n
tízar la seguridad en la, elecclones. En septiembre de 1987, en la C mbre de jefes 
de Estado dei Caribe patrocinada por la ONU, el General Namphy aseguró que el 
Ejercito tomaría todas las medidas necesarias para garantin r la buena · marcha de 
1 as el eccl ones. 

En cuanto a la admisiÓn de candidatos según lo dispuesto en 1 a Consti"tución, la 
Carta Magna proh.ibe. la participación en la vida política dei r aís a los antiguos 
miembr s dei Gobierno de Duvalier por un período de diez anos. De ahf que can
didatos como Clovis Oésinord, Claude Raymond o Alfonse Lahens ••• declararan en 
ruedas de prensa que "si el CEP no acepta su candidatura, asolarían el país". 

(•): ailicia privada del ox•dictador Duvalier. 

T 



Jeunesse Ouvriére Chrétienne lnternat1onc11e 

lnternational Young Christian Workers 

Juventud Obrera Cnstíana Internacional 

',1 < Ili /dll/\l INf[HNAIIOl,Al I Jlf h!Jt, I <JNAl SI CH[fARIAl SFCRETARIADO INTfcRNA( 1< tJ/11 

1 R Bruselas, el 18 de enero 1988

CARTA A LOS MOVIMIENTOS NACIONALES

Companeros 

Reciban nuestros saludos amistosos desde el Secretariado Inter
nacional! Deseamos que 1988 sea un afio feliz y de compromiso 
en su tarea con la Juventud Trabajadora 1 su lucha parü con tr �1r 
lln mundo nuevo! 

Les mandamos en anexo una comunica i6n procede te de la J O 
d Haiti sobre la siluación política neste pais. El pueblo 
haitiano estt pasando momentos muy dificiles que ponen en peli-
gro el proceso de democratizaci6n del pal Por esta razón, 
nos parece necesario participar en esta campana de solidaridad 
para contribuir elementos al pueblo haitiano en su lucha por 12 
construcci6n de una democracia verdadera. 

/ 

A los movimientos nacionales que necesitan una traduccion "es-
pecial", si por fa1 a de tiempo no pueden tener todo el documen
to traducido, aconsejamos prestar una atenci6n particólar a la 
parte de la pág. 4. que se titula : Lo que hoy pedimos : soli
âar ida d internacional''. 

Si ustedes lanzan cualquier tipo de acción, sería interesante 
informar al Secretariado Internacional para poder tener uoa 
evaluaci6n completa del proceso. 

Gracias por su colaboración, y esperamos recibir noticias pronto! 

E:i solidaridad, 

Por el Secretariado 

I7evJJt� 
���n-Paul SAINT GERMAIN

l: PLANTIN 11 - 1070 BRUXELLES - TELEPHONE 02/521.69.83 - C.0.8. 799-5501594-47 

ADRESSE TELEGRAPHIQUE: JOCINT BRUXELLES 
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En vista de esta situación, el CEP canceló las elecclones. 

Se puda identlt:iJar a los asesinos (Claude Raymond , Jean Théagene .. ) a pesar 
de que estu 1 uan encapuchados. 

Fue un golpe bien preparado contra el pueblo de Haití en lucha, contra la lglesia, 
la prensa y los sectores democráticos, acusados de ser comunistas y, según Namphy 
y el Ejército, responsabl es de las matanzas perpetradas. Es así como Namphy justi
fica la disoluci6n dei CEP en la noche dei 29 de noviembre. La verdadera razón es 
que el CEP había apartado a los "tonton macoutes" de las listas de candidatos 
segun lo dispuesto en la Constitución. Sin embargo, antes de tomar esta decisión, 
el CNG ya tenía lista la composición dei nuevo Consejo, pero frente a esta deshonra 
par la Naclón, Intentá compartir responsabilidades y pidió a las organizaciones que 
presentaran a otros candidatos. Todas las organizaciones se solidarlzan con el CEP 
y afirman claramente que no se puede conseguir una elección seria sin la partici
paci6n dei CEP. Rechazan cualquier contribución ai gobierno para avalar sus crfme
nes. 

Ante este rechazo y pasando por encima de la Constltución, el CNG nombró su 
Consejo Electoral, presentó un calendario y fijÓ la fecha de las elecciones ai 17 
de enero de 1988. 

Los tres candidatos principales se han unido en una coalición y declaran que no 
partlclparan a las elecclones estando el CNG. Piden también la dimisión dei actual 
gobierno. Estas son: Marc Bazln (MIDH), Louis Dejoie (PAIN) y Gérard Gourgue 
(FNC). Apoyan ai pro-constitucional CEP y rechazan el impuesto CNG. La lgles�a 
y las organlzaciones populares y campesinas han adaptado semejante postura. Todos 
se pronunclan en contra de una elecciones que no estén supervisadas por el depuesto 
CEP. Para demostrar la insatisfacción dei pueblo, se organlzó una huelga el 1 y el 
2 de diciembre. 

Senalernos la muerte de un periodista dominicano y la situaci6n de 8 periodistas 
extranjeros heridos por bala. Digamos también que hoy los haitianos que residen 
en la República Dominicana están sometidos a las peores atrocidades dei gobierno 
de Balaguer, como si los pobres haitianos fuer n responsables de los problemas po
líticos de su pais. Los militares les obligan a ir a cortar la cana. 

Se teme ahora una intervención militar extranjera para garantizar la seguridad 
pero la poblaclón nc.., <>stá de ac•Jerdo. 

LO QUE HOY PEDIMOS : SOLIDA RI DAD INTERNACIONAL 

1) una campana para aislar ai gobierno haitiano interrumpiendo todas las ayudas
que se le concede

2) denunciar los actos de un gobierno que no ofrece ninguna gar�ntía. en cuanto
a la organización de elecciones justas y verdaderas. EI gobierno sólo está en
el poder por la fuerza de las armas. EI aceptar que este gobierno organice las
elecciones es como hacer abortar todas las esperanzas r!e lograr la democracia
en Haltí.
Nosotros, organizaciones de la lglesla, sacerdotes, obispos y pastores estamos
sometldos a persecuciones en todo el país. Estamos todos amenazados y si hemos
de aceptar la sltuaclón tal como está ahora, las organizaciones obreras ya no
serán capaces de funcionar.
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Y así fue. EI día que se anuncló la lista oficial de candidatos, Haltí quedó aso
lada y el goblerno se hizo el sordo. Se multiplicaron los ataques y los atentados 
en todo el país, en particular en la región de Artibonite. Atacaron a familias y 
atentaron contra presbiterios y sacerdotes. Esta campana tuvo como protagonistas 
el Ejército y los "tonton macoutes" que actuaron a vista y clencla de todos ... 
salvo el CNG. 

Pese a todo, las organizaciones populares hemos protestado con determlnaclón 
para que se prestara una atención especial a la seguridad de los comícios. 
Habida cuenta de nuestros límites, hemos utilizado todos los medios posibles para 
movilizar ai pueblo y pedirie que fuera a votar. Este es el Único media de librarse 
de la dictadura militar y vivir bajo un clima más democrático después de 32 anos 
de desdi chas. 

Para lograrlo y garantizar su propia seguridad, los jóvenes en los barrios emenazados 
se organizaron en brigadas de vigilancia, a raíz de las matanzas perpetradas contra 
la población por grupos de hombres armados. En un barrio de las afueras de Puerto 
Pr:r:�:;::e, per cjenp!o, se cetuvo a un hombre arMado i;ue resultó r-i�r un �oente 
militar vestido de paisano y miembro de los escuadrones de la muerte. Desde en
tonces, el Ejército ha organizado una caza de jóvenes, en particular en la zona 
sur de la capital, donde dichos escuadrones detuvieron a más de 50 personas. 

Se rurnorea que 46 de esos detenidos han sido ejecutados en Fort Dimanche. 
Esta información puede que sea cierta porque hemos recogido el testimonio de 
una mujer que había sido detenida. Esta mujer ha sido violada y torturada por 
miembros dei Ejército. Entre las torturas a que fue sometida, le introdujeron un 
trozo de tubo galvanizado en la vagina. Está actualmente sometida a un tratamiento 
médico. Esta mujer declara haber presenciado el aseslnato de varias personas. 

Dos d(as antes de las elecciones, incendiaron un mercado situado a pocos metros 
de una comisaría, dejando en la miseria a más de 7 mil pequenos mercaderes. 

En vísperas de las, elecciones, el general Regala, ministro de Interior, anuncia por 
la prensa que, a excepción dei Ejército, queda prohibido !levar armas. Esto ha su
puesto una participación dei Ejercito a las matanzas durante la campana electoral 
y el día de elecciones. 

Muy temprano en la mariana dei 29 de noviembre, el pueblo acudló a los colegios 
electorales y nadie pensaba que hombres armados pudiesen impedir las elecciones. 
Sin embargo, un grupo de ellos irrumpió en un colegio electoral dei centro de 
la capital matando· a 26 personas. Otras diez personas fueron ti roteadas y asesina
das según el mismo método en distintos puntos de la capital. EI balance de este 
día es, según fuentes dei hospital, de 36muertos por bala y 12 heridos. 

Tres personas fueron asesinadas cuando asistían a misa. Hasta las lglesias fueron 
atacadas. Se pudo ver como camiones acompanados por coches militares tiroteaban 
a los electores mientras el Ejército no decía nl pío. Se Incendiá casas de particula
res que ayudaban el CEP a organizar las elecciones. Las centrales· slndicales no 
se salvaron de los ataques: el local de la FOS (Fuerza Obrera Sindical) fue incen
diado y el de la CATH/CLAT fue tiroteado toda la noche. La misma suerte tuvleron 
las emlsoras de radio. Ni siquiera el local donde la JOC tiene su sede se libró de 
estos actos. 

• 
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3) denunciar ante la opi niÓn internacional las persecuciones perpetradas por el
CNG contra la lgle�ia y sus organlzaciones ( comunidades de base, Caritns,
etc •.. )

4) Les pedimos, Camaradas, que nos ayuden con todos los medlos que tengan a
su disposición para denunciar estos hechos ante gobiernos como los 'ie Canadá,
EE.UU., Francia, CEE, Japón, países de América Latina. La sltuac,.5 es grave.
Si a pesar de nuestras llamadas, se celebran las elecclones, es Importante no
acatar los resultados porque todo ha sido montado de antemano.
Tamblén hay que denunciar la ectuaclón de algunos jefes de Estado dei Carlbe,
en nornbre de Reagan y en apoyo ai CNG, como Seaga de Jamaica, a pesar
de la fuerte oposición expresada por el partido demócrata de los EE.UU. contra
el gobierno de Puerto Príncipe.

-

5) Pedimos que envíen estas lnformaclones a Amnesty lnternatlonal, para que se
abra una encuesta sobre los jóvenes detenidos en la noche dei 25 de noviembre
cuyos nombres no ha sido posfble Identificar. Sln embargo, sabemos claramente
que las cárceles haitianas estén a rebosar de gente.

Es lmpresclndlble precisar que sancionar ai CNG no Implica sancionar ai pueblo 
haitiano. Las ayudas humanltarlas concedidas nunca llegen hasta los que _las nece
sltan. 

Esto lo denunciamos cuando hubo que exterminar a los cerdos criollos. Nadie había 
pensado entonces en la mlserla dei pueblo haitiano. 

Pero hoy, en vista de la sltuación, tenemos que darle ai pueblo haitiano una opor
tunidad de vivlr en libertad. 

JOC de HAITI 

Secretariado Nacional 
Rue Courte, 1 
PORT -AU-PRINCE 
HAITI 



o.e. 

03 .. 

6'11.c:J.ereco dos tlsses.sores -<. i,bera.clos J"ocs
, 

)J�N/9 - ·�u.a. .!�, Y\.� _,23 

'P�ue Séio Toõ.o 

3-2,.. 3�o _ Qow,-jt.\ GéM - A.A G 

Sêl>ê - To e _ Go'Y\,t�ge rri - .M G

tlurz. _ 

'Rua. Pt(J r ,' p •• n...o -ti Y\"10. _ .! '3 

BC\., r ... o A YY\.ct-2.ona..,s 
32- ,2.1,o _ eoNTIClG>ê.-'A - Me;

1tu.0- Sa.Y\t1<:l90 .p,ta.ce.)'\,2-a. - ie 1-o - c,' Y\c.o 

ea.·,�o. Post�\, :L 0�8 - ·releyon.e.: 3S4 - :133 ef 

AL�éR,o t15·. 8oNT"AGe/V\ - M�

---=:. � ílN1>ê R.<a 

�a .Mol'\t'e /Jl�,-e - i. i.-U> Apio cg 

O 5 e>.J.'1· = Pe R.lU z ES s P _ TeJes,e ne : t64 _ 9{;-5'0 o 3 ºº 3 - l?,RJ:i 1- - s p Í-0 Ke, • .e.f.,9._ C/ S" o g 
!) s-_ AR Lr w DO .i.ur2. FF\GLJNJ)êS ])R SIL V� 

·Rua. -<f { - >,,cy_ .J.1 

vilo. .:>Q�1:0 eeCI ka

-2 7 · .&,o - VOLTA R&l>O..Vl>A- - Ji:!..J-

0 G - K-ONAL"])O GóMéS ..,Nt:1/éS 

ea_f; tci:o �ben,c; - S5 
..,.U. fHU, C 1-1 A t. +/GR.N\éS. 

.á/Il. GJ:_iH..l.J>Io. 
------

Tele.fone: 390. 6i 3� 

'i<ua. Gn.l; leu , '31-

Q 0-c h.o.."Yvb ·1 
2o. Jg.1, _ i<.:ro ::!>E 

08- T€'<.E2 .. V'vHA é-ctXl-A X>A Sl:LVA

atu A rta..ro..r-i ca.. , 3S-8 
13u.Y\.U) d-e. Ar-e,� 
ib-:l,,4°1_ ._ ..M6SQUI1A - 12..y 

0(3 _ "F"°�ANC.T S ..M.OU. TON 

ea.,·>l.Q. Posta 1, 08 

°36� �00 _ eoNS€t..l-lEIR...o LAl=/:lI€f€ - M<.; 

J..o - GêR..P.l.:Po LrÂÁ..ti 

K!.tQ. .5Qo �Q..t,:, / .!it, 

So.V\.t.o Ex.ped1{0 

-2-b . 3 oo - Qu Gr A.AA J)o.S - R.J 

'íe./e.fon€ e Í<eCQ.do) 1,,_ 0960 

1 

�, 



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
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Descrição da Documetação 

Nome da Pasta JOC I e II 

Número de 

Documentos 

1.119 documentos digitados, 547 Documentos oficiais, 2 cifras, 

1 foto, 132 Relatórios, 105 folhas de reunião, 1 jornal, 4 

cartilhas, 94 cartas, 3 faturas, 131 folhas de caderno e 99 

programações. 

Tipo da 

Documentação 

Reunião, Documento oficial, Carta, Faturas, Cadernos, Cifra, 

Foto, Programação, Relatório, Jornal, cartilha. 

Data/Ano 1978 - 1988 – 1989 – 1990 – 1992 – 1995. 

Formato Ofício, A4 e A3 
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A documentação descreve os relatórios analisados em reuniões 

da JOC, dados de faturas e análises de reflexões instauradas pela 

Juventude Operária Católica (JOC). 

Palavras-Chaves 
Juventude Operária Católica, Trabalhadores, Juventude, 

Congressos, Igreja, Trabalho, Brasil, JOC.  
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A documentação foi doada para digitalização pela Cúria 
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MANT.FESTO DA JUVFlJTUDE OPERÁRIA CATÓLICA 00 RIO DE JANEIRO 

. (JOC - RJ) À CLASSE TRABALHAOORA 

SENANA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE TRAB.Al.HAOORA - 1989 

Desde seu. sui:-gimento até hoje; o capitalismo sempre se caracteriz,ou por excluir

de seus benefícios os trabalhadç,res, ao mesioo tempo em que concentra nas- mãos de 
_ poucos riqueza e poder. Essa afirmação é ainda mais verdadeira nos dias- de hoje, 
quando as grandes empresas multinacionais têm poderes maiores que os Estados na
cionais e decidem oe destinos da economia da sociedade, especialmente em: países 
de Terceiro Mundo como o Brasil. 

Essa exclusão atinge principalmente a nós jovens trabalhadores, impedídios de 
ter acesso ao IT}t?r'�_g9 de trabalho,: Isso acontece porque· o capitalismo precisa 
sempre mahter uroa reserva de f'or9a de trabalho capaz de ser utilizada conforme 
os interesses dos patrões. A cada novo ano, em países como o Brasil, mais de um 
milhão de jovens trabalhadores buscam empregos. M.Jitos não os conseguem; ootros 
conseguem empregos pessimamente remunerados, sem perspectiva de-ascençâo social. 
Esta é a realidade da exploração capitalista nos países do Terceiro Mundo. 

. 
. 

É claro que os patrões se unem, dentro de nossos países e juntamente com 1 os pal� 
ses fortemente industrializados. A união· patronal,_ voltada para a exploração, é 
um fato indiscutível. A exploração é uma só,.CAPITÀLISTA, mesmo que o patrão s� 
ja formalmente brasileiro. Ora se a exploraçáo ,é CAPITAI..ISTA, global, assim 
também tem que ser nos�a resposta. A PROPOSTA OA JUVENTUDE TRABALHAOORA TEM QUE 
SER INTERNAGIONJ\LLSTA, SEN DISTINçiO DE FRONTEIRAS. 

Nós jovens trabalhadores. lutamos cada vez mais para nos apossar dos direitos da 
cida.nia e para construir novos direitos, resultado de nosso presença na socieda� 
de brasileira. Essa luta há que ser cotidiana, infatigável, a favor da constru
ção do socialismo em nosso País. Somente assim, a exploraQão terá fim e ostra
balhadores JX)derào exerceP o poder e desfrutar de todas as coisas �ue são i capa
zes de produzir no.cotidiano. 

J O C - R J 

NÃO HÃ �NTEIRA PARA OS ClJE. EXPLORAM 
.. 

NÃO DEVE HAVER PARA OS QUE LUTAM. ! 

_:: .

. . .
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MANIFESTO DO 26! C N DA JOC-B 

A JOQ Brasileira, reunida em seu 26º Conselho 
Nacional, se dirige as entidades, movimentos, 
pastorais e ao conjunto dos tra"bc:;,lhndores, pa 
ra apresentar a análise desenvolvida pelo IllQ 
vimento sobre o momento atual vivido pela 
classe trabalhadora. 

A si tu ação p o l_í � i. e a e e e o n ô mi e a
\ . i 

Nós Jovens e demais trabalhadores brasileiros continuamos 

sofrendo as co��equ�ncias da política econSmica traçada pela classe 

dominante nacional e internacional, que visa consolidar seu poder. 

Cada vez mais nossa economia fica dependente, através da 
ll � 

política de comprometimento deste governo du chamada NOvfJ. He:pÚblica 

com o ca1Ji tal inter.nacional. 

Nossa economia segue sendo controlada pelo FTu1I e medidas 

nocivas são tomadas como a privatização das estatais e 

nossos recursos nacionais, etc. 

entrega de 

Do ponto de vista político sao aperfeiçoados (Q)S meca.nisin-os 

de controle sobre nossas organizações e neste sentido,o controle 1 

ideológico através, principalmente dos meios de comunicação de mas 

sa, tem contribuído para o refluxo das lutas e mobilizações. 

POr outro lado o congresso constituinte, na sua maioria 

conservador, além de não contemplar nossos interesses e reivindica 

ções, joga um papc.ü no sentido de consolidar este projeto de transi 

çao burguesa. 

Tal política nos imp�e encargos ainda mais pesados como 

arrocho dos salirios. Apesar de todas estas medidas trazerem sérias 

consequ�ncias para o já prec�rio nível de vida .de nossa classe afe 

tando ainda mais as necessidade., básicas como alimentação, moradia, 

tranporte, saúde, educação, percebemos um descrédito generaliza(l.o ' 

(1)



É neste contexto e, tendo em vista as próximas eleições 

q_ue deverão influencia:/ ;na Eleição para Presidente em 1990, que a 
\ \_ ..

burguesia passa a apresenxar candidatos populistas, como empresÚ- 1 

rios bem sucedidos para· confundir os trabalhadores, uma voz . que 
• 1 .•. '. ' 

não tendo 1..i.ma análise clara, podem acabélr ·por ;:issimilar to.l ti 1H, de'

candidatura .

Hoje somos aproximadamente 2 milhões de jovens que anua! 

mente temos condições de entrar no mercado de trabalho, porém dif1 

cilmente encontramos o 1 ° emprego. De outro. lado com a robotização 

e a informática, consequências como o desemprego tornam-se mais sé 

rias. 

. -

Os meios de comunica9ao de massa vao investindo cada vez 

mais na juventude através de uma id.é:ologia comsumistà, sem apr_§_ 

sentar no entanto condições para adquirirmos os bens que necessita 

mos e temos direito. 

Desta forma, a classe dominante visa garantir 1-i.ma juveg 

tude individualista sem consciência e compromisso de classe. As 

próprias formas de expressarmos nossa cultura como a música e a ar 

te acabam sendo recuperadas pelo sistema. 

A dependência da famÍli� gerada pelos baixos salários e 

desemprego, as péssimas condições de trabalho e a dificuldade de 

profissionalização aumentam a í'rustaçâo frente as perspectivas de 

futuro. Como saídas a sociedad'e apresenta a fu-ga nas drogas e ou 

tros meios alienantes. 

Constatamos ainda que no geral a juventudr tem pouca paE_ 

ticipação nos sindicatos e partidos, principalmente nas instâncias 

de deliberação e direção. 



/ 

dora. 

O MOVIiVIENTO OPERÁRIO 

o conjunto do Movimento Operário não temos conseguido apresentar

ativas para a solução dos problemas que vive a classe trabalha-

Também nao se tem conseguido projetar a organização e a luta da 

classe trab�lhadora_ mais a longo prazo e muitas vezes partimos para 

um confronto imediatista e sem resultados 9 como a prioridade dada a 

via parlamentar em detrimento de um trabalho organizativo mais cons 

tante junto às bases. 

Hoje a maioria das lutas travadas, como greves gerais etc., nao 

tem obtido vitórias significativas. Encontram-se dificuldades muito 

grandes em relação às mobilizações conforme ocorreu no lº de maio ê.es 

te ano. 

Em relação ao debate que se trava no interior da CUT e no Movi:nen 

to Operário, percebe-se que não vai havendo uma abertura maior que 

possibilite ooconfronto das concepções existentes. Este confronto de 

concepçoes, apesar de ser importante para a formação dos trabalhado-

res, não tem sido democraticamente travado desde as bases. 

A SITUAÇÃO DA IGREJA 

Em muitos períodos da história a Igreja tem demonstrado seu apoio 

ao Movimento Operário, contrastando com outros em que tem abandonado 

o povo à sorte e à ganância dos exploradores. Percebemos que há um in

vestimento a nível internacional em movimentos carismáticos que repe� 

cute diretamente na luta dos trabalhadores por uma cida dÍgna à medi 

da que se despreocupam com a situação concreta de· exploração.em que 

vivemos. 

A Igreja progressista da qual somos parte, tem sido expressão em 

apoio à luta dos trabalhadores. No entanto entendemos que se apreseg 

tam como desafios assumir mais radicalmente seu papel como se'rviço 

aos trabalhadores, alimenta.ndo 9 mais concretamente através·da Teolog� 

a da Libertação, a prática dos cris·bãos envolvido-·s :nas l'litas popula

res por dias melhores. 



DESlV'iQS 

E8-cão colocados vários desa1:ios pa:ca o Slovimento Operário frente 

a e:sta conjuntura. 

O lº desafio é apontar as alterna tivas de lu-�á para a construção 

e conq_uista de uma sociP-dad.e dirig:;_da _pelos trabal:1.adores. É preciso 

con.struir o poder fos tr::::bal.haçlores principalmente no local de traba

lho,. pois é a p9.r:tir daí q_ue se irá gara.r�ir a organização dos traba

lhadores n� luta. 

É preciso q_u.e organismos como a C:JT cumpram seu papel de direção 

·. das lutas dos t:.:-c.balhadore_s ca.r2.ntj_ndo autonomia rle clae.se, respei_taQ_

do os diversos segmen·l;\,:-: 9
- superando sectarismos e práticas q_ue nao

correspondam ao princípio de democracia operária . 

. Quanto a Consti tuint� � c,pE:-33.r de ter-se acreditado nes ca via ele 

g�ndo líderes operários 9 a mesma n8.o repi�esentou nen�rnL'i avarJ.ço rea:!_ 

na luta :dos trabalhndore3. Vc::'_::i e:n 1J�ni momento de asce�são d.G.s lutas 

populares, porém mui to deJJenden te de lideranças q_ue for2m eleitas ·P§: 

ra a Constituinte; significa11do um preju.izo imediato às lutas d.os tra 

balhadores. Está colocado p2.,ra o Movimento Operário o desafio de nao 

assiná-la e fazer uma auto-c�Ítica àe q_ue foi um erro tático a parti

cipação neste congresso de caráter conservador. 

Frente a esta realidade nos desafiamos com.o pa:.:t;e integrante do 

Movimento Operário.a continuar lutando pelas seguintes bandeiras de 

luta:· 

- Reforma Agrária; - Hão pagarnento eia dívida externa; - Pelas 40 

ras. semanais ; - Melhores condições de vida e trabalho 9 Recuperação

do poder aq_uisi tivo dos traba].hadores; - Estabilidade no em.prego;

ho

� Direito à profissionalizaç�o; - Espaço de lazer coletivo; - Direi to

ao ensino público e gratuito em todos os níveis; - Voto do menor nas

eleições sindicais aos 16 aLos; -- Liberdade e autonomia sindical.

"Para a JOC, é através da participação consciente e progressiva do 

povo, e mui to especialmente da j-":ventuue trabalhadora, q_ue - será possí

vel_ fazer mudanças profundas. e - duriveis q_ue respondam às aspirações u

niversais da_classe operária." DP. 

JULHO DE 88 - BRAGANÇA PAULISTA SP. 

' '· 
! -· 
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Apresentação 
PORQUE FOI TÃO IMPORTANTE A PAR
TICIPAÇÃO DA TRABALHADORA NA IV 
CONFERÊNCIA MUNDIAL DA ONU 
SOBRE MULHERES ... 

Em · selembro de 1995, µodcmos élfirmélr 
que demos inicio él um novo ciclo pmél 
IOdéls as mulheres do mundo, e para nós, 
mulheres 1rabéllhc1dorns brnsileiréls não foi 
dif erenle. A Plalélf orn1c1 ele Ação élprovada 
na IV Conferência Mu11dial dél ONU sobre a 
Mulher é de exlrerm i111por1ânciél pois nela 
verifirnmos o resul1;1<lo posilivo <líl lulíl de 
1odíls as 111ul11eres do plíl11e1a pel,1 igualda
ele ele oponunidade. 

Conseguimos garanlir não só o envolvimenlo, mais o conipromisso oficial dos 
governos. Mais a lula não para por aí. precisamos agora exigir do governo brasi
leiro tjue concrelize esles compromissos. 
Com o objelivo de colaborar para a divul
gação desla Plalaf orma, a Força sindical 
alravés da sua Secrelaria Nacional da 
Mulher, Criança e Adolescenle, eslá lan
çando nesle dia 08 de março de 199G, o 
lrabalho que se segue, e para islo conlou 
com a parceria do Consell10 Esléldual da 
Condição Feminina de São Paulo. 
Esle trabalho lem como principal objelivo 
além de divulgar, incorporar eslas resolu
ções no dia a dia das nossas lraballwdo
rns: É imponanle senlir níl f;Jbrica, no 
comércio, no escrilório, enfim no nosso 
ambienle ele 1raball10 ou nas nossas 
casas, que não eslamos sozinhas. 
Podemos conlar com mecanismos que 
nos ajudem a enf renlar as discriminações 
que sofremos a cada dia. 
Com esle lrabalho prelendemos simplicar 
e enf alizar os ponlos da Plalaf orma de 
Ação que mais inleressam as mulheres 
lrabalhadoras, bem como lransmilir um 
pouco do que foi uma das mais irnporlan-
les conferências realizada sobre a Mulher 
em lodos os lempos. 
Mais não é só isso . . . abra e veja você 
mesma. 

Nair Goularl 
Secrelária Nacional da Mulher, 
Criança e Adolescenle da Força Sindical 



Com objelivo de divulgar enlre o maior 
numero possível de mulheres o que foi 
decidido na IV conferência de IJeijing. o 
Conselho Esladual da Condição Feminina 
lança a presenle publicação para mulheres 
lrabalhadora, em parceria com a Secrelaria 
Nacional da Mulher, Criança e Adolescente 
dc1 Força Sindical. Esta publicação faz 
parte de uma série de outras ref crente c1s 
doze é'.lreas ele preocupações destacadas 
em Beijing. 
A Plalaf orma de Ação foi o compromisso 
real assumido pelos governos e organiza
ções inlernacionais na Conferência. 
Este documento é um instrumento com o 
qual os governos se comprometem a "apli
car e a garantir que todas as políticas e 
programas apresentem uma perspecliva 
de gênero". 
Por essa razão, todas as mulheres preci
sam conhecer a Plalaf orma de Ação para 
poder cobrar os compromissos assumidos. 
Esla publicação para as mulheres lraballu 

CASA DA MULHEH TF{AB/\LHADORA 

CAMTH/\ 

CNP.J 01 773.051/0001-19 

doras é a forma pela qual o Consell10 Esladual da Condição Feminina e a 
Secrelaria Nacional da Mulher, Criança e Adolescen1e da Força Sindical, lentam 
lraduzir o que foi aprovado pelo Brasil e quais as medidas que o governo deve 
tomar para promover as condições de igualdade de oporlunidades enlre os 
homens e mulheres na füca de 1rnl.lüll10. 

Maria Aparecida de Laia 
Presidenla 
Consell10 Esladual da Condição Feminina de São Paulo 

------�----··-----------------'--�---�-



Chegar à China ... , foi uma grande emoção. Tri11tc1 hor;1s de vôo. penosas. 
infindt1veis. 111,1s que apesar disto nf10 conseguir,1íll rrn1l1c1r ,1 Clllü(,'ílo de coloc,n 
os pés cio outro lado cio mundo - nc1 Chin;1, cio I Cili11g e cl,1 pr,H;a clc1 p,iz Celestial 
- para encontrar mulheres de todo o mundo e p21rticip,ir d,1 1n,1ior Co11fer('ncic1 j,í
realizada pelas Nações Unidas.

De 30 de agosto a 08 de setembro de 1995. Houirou. a ciclíldl' chinesa que sediou 
o Fórum Mundial de ONG'S tomou-se íl Cidüde düs Mulheres - (íl Conf erênciíl ofi
cial fora realizada em Pequim nois dias 8 a 15 ele setembro. 11,1 qual p,uticipamos
através dil co111p,ml1eirc1 l{util Coelilo Mo11teiro. v,ile ressc1lt,ir qttc íl r-orç,1 Sintlicc1I
foi a única crntral sindical d,1 América Latina a co111por u1llL1 dcleg,H;flo oficiéil) -
Mais ele 30.000 mulileres, com os olilos voltados píll'íl o próxi1110 milê11io, pmtici
param de cerCc1 de 3.500 delJélles rcali1.é1dos duré111tc estes I o dias. discutindo.
opinando. articulando-se e decidindo solJre todos os ternas de prcocup,H/10 mu11-
dial. Éramos trezentas brasileiras. entre mais ele 1.800 lc1ti110-an1ericc111,1s.

Chegar à Cl1ina ... , lembremos que para isto. colocamos o pé� na estr,Kla hé'l 20 
anos atré'ls. Um trabalho de formiguinl1a. realizt1do por todas ,1s 111ulilcrcs. nos os 
ele março, nos grnpos de reflex5o, 11as orga11i1.t1çõcs do 111m·i1llc11to popular, 110s 
sindicatos. edificou Houairou, que nos deu certeza ele forç,1 e vitíllidílcle cio nosso 
movimento e das nossas propostas. 

Cl1egar à Chi11a ... , trc1nsceder ílS f ro11tciras n,icionais. cert,1s de que 11,H la nos foi 
claclo ele mf10 lJcijada, e ,ipesílr ele tod,1s as dificuldades que conti11t1r,1rf10 cm 
nossos carni
nl10s. lutar 
para que a IV 
Conferência 
seja mais do 
que pal,1vr,1s 

Chegar ;1 
China 
1<eco11 il eccr 
que cada 
avanço obtido 
no plano de 
Aço de 
Bcijing'95. a 
base de muita 

•



pressão política do movi
menlo de mulheres sobre os 
países membros das nações 
Unidas, é uma conquista do 
nosso movimenlo. 

Chegar à China ... , mulheres 
negras e brancas e indige
nas e lésbicas e helerose
xuais e proslilulas e inlelec
luais e maduras e jovens e 
empregadas doméslicas e 
porladoras de deficiencia e 
1raball1adoras do campo e 
da cidade e sindicalistas 
enfim mulheres respeilando 
as suas diversidades. 

Sair da· China ... , com a cer- - r11·
teza que a IV Conferência 
Mundial da Mull1er foi um 
êxilo. Conlrovésias, pique
les fundamenlalislas ... , Não 
imporia. O avanço da cons
ciência mundial sobre a 
igualdade, jusliça e Direitos 
humanos, à luz da perspecli
va de genero foi consolida
da. 

A siluação das mulheres 
passa a ser considerada, em 
nível mundial, pararnclros 
para medir o grau de demo
cracia e jusliça e desenvolvi
menlo nos mais dif erenles 
países. 



A Democracia A�xilia o Avanço da Mulher 
Pela primeira vez na hislória, a delegação do Governo Brasileiro comparece é 
uma Conferência das Nações Unidas lendo como in1egran1es oficiais represenlan 
les dos movimenlos sindica:s e populmes. E de falo aco111cceu, na IV Conferêncié 
Mundial sobre a Mulher, realizada em Beijing - Cllinc1. 
Nós, da Força Sindical, tivemos a sensibilidade de perceber a importância dess( 
falo e fizemos lodos os esforços para eslar presentes no evento que mi:ncou mc1i: 
uma etapa no desenvolvimento das condições sociais da mulher em nosso plane 
ta Terra. 
Foram dias de espera e de incertezas; falta de recursos para a viagem e cstadiél 
toda a burocracia a exigir papéis e mais papéis; viagens à Brasília; confirmaçã, 
das inscricões, vacinas, reserva em hotel ... tudo pélra conseguir um visto de entré 
da e o credenciamento pma participar da Conferência. Mé1s co11scgui1nos suµeré· 
tudo, graças à garra da Secrelaria da Mulher e com o apoio da Secretmia d 
Relações lnlernacionais da Força Sindical. 
Valeu a pena? Tantas dificuldades? Claro que valeu! A começor pelo resultad 
positivo ela Conferência que manteve as conquistas das mulheres élletmçadas er 
todo o mundo. A princípio havia um grande temor ele relroccsso devido à interf( 
rência da Igreja Católica romana e da Religião Islâmica (muçulmanos). Nisso f ( 
fundamental a nossa participação como setor sindical mundial organizado, qu 
discutia com antecipação todas as propostas de muda11ças no texto básico 
defendia as posições conjuntas nas reuniões das comissões temáticas. 
Cabe ressaltar que a Força Sindical foi a única central ela Américc1 Latina a est, 
presente nc1 delegação oficié1I. Havia si11di
calistas ela América do Norte, Europa e 
Ásia néls delegações governamentais e 
uma rcprcsenlação da Conf eder,1ção 
lnternc1cionc1I de Organizações Sindicais 
Livres - CIOSL, como setor não governa
mental rnas com assenlo e direilo a voz na 
IV Conferência. 
Isso demonstra que o nosso país cslá 
mudando. Que os governantes querem 
ouvir a sociedade e f orrnulétr propos1c1s 
que ate11dam aos anseios da müioriél da 
população. A posição do Governo 
Brnsilciro, expressa pelu chefe dél delcgél
ção, que era composla por mais de cin
qüenta brasileiras - parlamentares, repre
scntanlcs de instiluições gove1rnmenlélis, 
ele secretarias e órgãos estatais e cio setor 
privado -. a primeira da1ilu Dona Ruth 
Cardoso, foi uma das mélis progressistas, 
denot;rnclo. ílO mesmo 1cmpo, grílnde 
preocupação social. 
Abrimos um caminho para as mulheres 
1raball1íldoras serem legílirnas porta vozes 
das mull1eres a nível governamental, nos 
Fóruns inlernacionais. Agora é trabalhar 
para que o Governo concretise os compro
missos assumidos. 

" 

Rutl1 Coelho Monteiro 
Diretor? NíJCional da Forçc1 Sindical 
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Hegina Lúcia Terezinha Dias de Freitas 
Sindicato do Securitários do Paraná 

Josinélia Pereira de Jesus - Força Sindical 

Cícera Vieira de Moraes - Sindicato dos 
Funcionarios Públicos de Osasco 

Huth Coelho Monteiro - Sindicato do Vestuário 
de Santos 

Elenilde Correia Lima Ribeiro - Sindicato dos 
Funcionarios Públicos de Osasco 

Marisa Antonia Pereira 
Sindbast 

Maria do Carmo Mourão 
Mola - Sindica10 dos 
Funcionarios Públicos de 
Osasco 
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Brilish Council 
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Paraná 

SELETHOAH - Paraná 

CNTM 

Pref eilo de Osasco - Dr. 
Celso Giglio 
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Qual seu significado 

A Plalaforma de Ação é o documenlo mais imporlanle aprovado duranle os lra
balhos da IV Conferência da ONU sobre a mulher realizada em Pequim-China de 
4 a 15 de selembro de 1995. 

Traia-se de um documenlo delalhado das ações a serem clesenvolvidas em Iode 
o mundo visando novos avanços na condição de vida ela mulher.

O documenlo reflele o exame e a avaliação dos progressos alcançados pel: 
mulher desde 1985 em relação as ·es1ra1égias volladas para o f uluro visancli 
avanços da mulher alé o ano 2.000", aprovadas em Nairobi-África duranle 
Terceiro Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher. 

A Plalaf onna de Ação enumera 12 esferas ele preocupéHJ10 que dificullarn novo 
progressos da mulher. Essas esferas são: 

> Pobreza

> Educação

> Saúde

> Violência

> Confli!os armados e de oulras índoles

> Participação econômica

> Desigualdade no poder e na adoção de decisões

> Mecanismos nacionais e inlernacionais

> Direilos

> Meios de informação

> Meio ambienle e desenvolvimenlo

>Amenina
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j A plataforma de Ação apresenta ainda objetivos e ações estratégicas equivalen
tes que devem ser seguidos pelos Governos, a Comunidade Internacional, as 
Organizações não Governamentais e o Setor Privado visando eliminar as dificul
dades em que vivem as mulheres. 

A Plataforma de Ação oferece orientação normativa aos governos, sobre os quais 
recai a principal responsabilidade pela aplicação dos objetivos estratégicos. 

! 
1. �� i& R'f fil � � � ft � tm iR
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O capítulo mais importante para nós 

Dentro do programa de ação aprovado na Conferêncic1 de Beijing sobre a mulher, 

o 4º capítulo - Seção Fé o mais importante e t1ssinala: 

"a desigualdade de acesso e 

participação da mulher 

na definição das eslruluras 

de polílicas econômico financeiras, 

dos processos de produção 

e em todas as formas de atividade produtiva". 

Como a desigualdade ocorre no Brasil 

Em nosso País, embora as mulheres sejam produtoras primárias de alimentos 

contril>uélrn consideravelmente püra a vidél econômica, estf10 excluíd,1s do proce 

so de c1doçcio ele decisões sobre questões econômiet1s, como por exemplo: a f L

mulação de políticüs fi11t1nceirôs, 111011cttÍriôs, comc1ü1is e dos rcgi111cs sal,iri,1is. 

assim ocorre, apesar dessas decisões influírem direté.1111e11te no acesso do llorne 

e da mulher ôOS recursos cco11ô111icos, üO poder em1ô111irn e, é1 lfürlir dílÍ. 11,1 situ 

ção de cada um no plano individual e familiar, bem como 11a sociedude em seu co 

junto. 

Logo, a mulher não é considerada urrn 

agente econômicü de importãncia. 

Não tem acesso aos diversos meios de pro

dução, entre eles a tcrrc1, o capital e a tec

nologia. 

Tão pouco exerce o controle sobre eles. 
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· ! A participação da mulher 

Esludos sobre o lema indicam que essél pmlicipoção, pri11cipalmen1e no selor 

urbano já se élproxima ele 41 %. l11dicélm, larnl.Jém, que el,1 é cada vez mais i111e11-

sa e diversificada, hoje ocupélndo funções que anleriormenle eram considerados 

exclusivarnenle masculinas. E não moslra lendência a relroce<.lcr, apesar <.las 

sucessivas crises que lêm assolado o país. 

Podemos acrescenlar a esse fato, a entrada da mulher de modo acentuado no 

mercado informal; micro empresas (familiares ou comunitórias); venda de múlli

plos produlos, principalmente na área de cosrnélicos, vcsluório e 1.Ji.iuterias, ali

mentação, ele. 
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o Quais as causas desse crescimento ?

1 As causas desse crescimento são várias: 

> desenvolvimento econômico, industrialização e rápida urbani

zação de algumas áreas do pais na década de 70;

> necessidade econômica, ou seja, a de contribuir para o orça

mento familiar;

> expectativa de consumo;

> transf armações ocorridas nos padrões de comportamento:

> queda da fecundidade (a diminuição de números de filhos libe

rou a mulher para o trabalho):

> expansão da escolaridade;

> crescimento do setor terciário - serviços que ocupa elevado

número de mulheres;

> terceirização da economia;

> crescimento do número de mulheres chefes de família.

·1.-""-llflai-f;ill!lllSililii�==�,--------------'"'--'· ---�"'"'
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! Como ocorre a inserção da mulher no mercado de trabal
Ocorre conservando os velhos vícios que perduram 110 trato ela mão de olJra f emi

ninél e, em cujo raiz, encontramos os preconceitos, os estereótipos e discrimina

ções que a mulher sofre há milênios. 

EXEMPLOS: 

> as mulheres continuam c1rcanclo com o peso essencic1I dos filhos e traball10�
domésticos. A divisão sexu,11 de trnbcililo vem sendo rrnnpida co111 a maior ctifi
culdade, (as mulheres continuam majoritariamente dentro de ec1sa e o ilon1en
trnbalha fora);

> se trabalham fora de casa, as mullieres arcam com a dupla jornada, e delas si
exige que sejum él0 mesmo tempo excelentes rnf1es e excelentes profissionais

> continuam inseridas em guetos profissionais que prolong,1rn na esfera pública 1 

trabalho doméstico: enfermeiras, costureiras, prof essorüs. etc:

> ganham saléÍrios menores do que os dos l1omens. mesrno realizünclo trabalh
igual;



> não dispõem de equipamentos sociais (creches, refeitórios, etc), para atender
suas necessidades e as de sua família;

> têm à sua disposição poucas oportunidades de formação profissional, estreitan
do o leque de opções profissionais; para ela continuam vetadas aquelas profis
sões de maior prestígio e remuneração quase sempre reservadas aos homens;

> estão sujeitas ao assédio sexual nos locais de trabalho;

> sofrem contínuas agressões ambientais à sua saúde, além dos impactos causa
dos pelas modernas tecnologias.

Todos esses aspectos negativos, que sofre a mulher trabalhadora, constituem 

barreiras ao seu acesso a cargos de comando e chefia e a postos melhor remu

nerados. 

t\ falta de poder na negociação dos acordos coletivos de traball1os, devido ás 

desigualdades baseadas no gênero, as obrigc1 a condições deficientes ele trc1ba

lilo, (tais como - salários menores, funções menos qualificadas). 



Medidas que deverão ser adotadas para transformar a 
mulher em verdadeiros agentes econômicos 

1 Regulamenlar e aplicar as Leis Nacionais e Convênios Internacionais assir 
pelo Brasil que beneficiem a mulher lrabalhadora. 

NACIONAIS: 

Consliluição Federal de 1988: 

> licença à geslante sem prejuízo do emprego e do Si1lório, com il duração d
dias;

> licença palernidade, nos lermos termos du Lei;

> pro1eção do mercado de trabalho da mulher, mediante incenlivos específi<
lei;

> aposentadoria: aos GO anos para 1raball1adoras urb,11ws e 55 para as rurai
30 anos de serviço; após 25 anos, à professora por efelivo exercício do 1 

tério;

> assislência graluila aos filhos e dependen1es desde o nascirnenlo alé 6 ar
idade em creches e pré-escolas;

> proibição de diferença de salários, de exercício de funções e crilérios de
são por molivo de sexo, idade, cor ou eslado civil;

> o 1í1ulo de domínio e a concessão do uso da 1erra delerminado pela ri
agrária conferidos aos homem ou à mulher, ou ambos, indcpendenleme
eslado civil, nos lermos e condições prcvislos crn leis.
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INTERNACIONAIS: 

> convenção pela eliminação de Iodas as formas de discriminação conlra a -
mulher;

> declarações, convênios, recomendações e normas adoladas pela OIT;

> programas e plalaf ormas de ação adoladas nas conferencias da ONU sobre a -
mull1er a exemplo do Programa de Ação aprovado em Beijing duranle a IV
Conferência Mundial;

> nas Conferências Mundiais da ONU: de Rio de Janeiro (ECO-92); Viena (Direilos
Humanos); Cairo (População e Desenvolvimenlo); Copenhague (desenvolvimen-
10 social).

2 Elaborar mecanismos e !ornar medidas posilivas que permilam à mulher parli
cipar plenamenle e em condições de Igualdade na formulação de polílicas e n:1 
definição de eslruluras, por meio de organizações como Minislérios e 
Secrelária da Fazenda e Comércio, das comissões econômicas nacionais e 
esladuais, das insliluições de pesquisa, assim como medianle sua parlicipação 
nos órgãos inlernacionais permanenles. 

3 Esludar melhor como 1ra1ar: - a queslão do lrabalho doméslico, de modo a 
medir e compreender esse lipo de alividade, O lrabalho não remunerado reali
zado para as empn�sas ou explorações agrícolas familiares, - inlercambiar 
informações sobre esludos e experiências nessa maléria, inclusive a formula
ção de mélodos para delerminar seu valor em lermos quanlilalivos, que permi
lam even1ualmen1e recompensá-lo. 

4 Revisar e reformar as leis que regulam o f uncionamenlo das insliluições finan
ceiras, afim de que eslas prcslcm serviços às mull1eres do mesmo modo que 
preslam aos homens: poupança, crédilo e empréslimos; 

5 Modificar as polílicas de emprego facililando a reslruluração dos regimes e jor
nadas de lrabalho, de modo que ambos os sexos parlilhem das responsabili
dades familiares; 
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6 Promulgar e aplicar leis que garanlam a igualdade de oportunidíldes no traba
lho, ado1a11do medidas positivas de incenlivo ao 1raball10 da mull1er, garantin
do sua aplicação no selor público e privado. 

7 Garantir nas polílicas macro econômicas e sociais a anólise de gênero para evi
lar repercussões negalivas provenienles de medidas que não consideram a 
igualdade de oponunidadss enlre homens e mulheres. 

8 Eslimular polílicas e medidas que considerem o gênero e raça, visando criar 
condições para que as mulheres brancas e negras possam participar em pé ele 
igualdade com o homens nos campos lécnicos, adrninistrütivo e empresarial; 

9 Reformar as leis e aplicar 1,olíticas nacionais que g,ua111,1111 íl proleç5o de 1oclas 
élS lraballladoras, com pr�11icas de 1rnbül110 seguras, o direilo de se organizélr e 
o acesso à jusliça;

! o Articular parcerias entre os setores da sociedade civil e organiza(;ões interna
cionais.

Medidas a serem adotadas pelo governo 

> eslimular e apoiar o lrabalilo da mulher por conla própria, com criação de micro
e pequené.ls empresas e cooperalivas de produção e scrvi(;os:

> facililar o créclilo e capilal alravés das insliluições financcirüs;

> eslirnulílr a criaçf10 de 1Jt111cos díl 1null1er;

> íl po1encic1lizc1r ü mulher p,lríl progrílmíls tlc gcrílç,io tlc rrnliíl sollrcluclo llílS
zonas rurais: acesso e co111role dos recursos produlivos, (i1 lena, ao crédilo, ao
capilal, aos direilos de propriedade) e programas de clesenvolvimenlo clc1s
eslrulurus cooperulivas;
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>possibilitar a igualdade de acesso das mulheres a uma capacitação profissional,
reciclagem, e colocação em empregos não tradicionais;

> capacitação da mulher nas novas tecnologias e serviços em gestão de empre
sas, desenvolvimento de produtos, financiamento, controle de produção e qua
lidade, comercialização e aspectos jurídicos da atividade comercial.

:, 
:r: 
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Medidas a serem adotadas pelos governos em parceria c�_o1 !-
> proporcionar infra-estrutura pública para garantir a igualdade de acesso aos mer

cados para empresários de ambos os sexos;

> difundir informações sobre mulheres empresárias que tcnilt11n tido êxito cm ati
vidades econômicas tradicionais e não tradicionais e o que fizeram para terem
êxito. Facililar a criação de redes e intercâmbio de informação.

> garantir o salário igual para traball10 igual;

> garnntir mecanismos de recursos e acesso à justiça, em casos de não cumpri
mento da lei cm virtude do sexo (oric11tação sexual, csttido civil, situí1çf10 fílmi
liar etc);

> eliminar praticas discriminatórias usadas pelos empregadores com base na fun
ção reprodutiva da mulher (dispensa por gravidez e aleitamento etc);

> eliminar a segregação profissional;

Medidas a serem adotadas pelos gover 
> garantir mediante leis, incentivos e estímulos que dêem oportunidades adequa

das as mulheres e homens para obter licença maternidade e paternidade em
casos ele necessidade;

> r acililar a amamentação paríl mães trabalhadoras cria11do-sc bcrçórios no local
ele trabalho;

> melhorar as tecnologias que facilitem o traball10 doméstico;

> campanhas educativas para responsabilidade compartida das tarefas domést
cas;

> garantir que mulheres e homens dccidiim livrcrnc11tc e crn pé de igut1ldadc s
trabalham em jornada completa ou parcial;
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, Centrais Sindicais, empresários e organização de mulheres 
li 

1 

> reconhecer a negociação coletiva como um direito e um mecanismo importan
te para eliminar as desigualdüdes de salilrios e condições de lrabíllho dü -
mull1er;

> eleger mull1eres para dirigentes sindicuis, obedecendo um sistema de cotas
(entre 20 e 30%);

> incentivo fiscal e de crédito ílS empresíls que promoverem íl igualdade de opor
tunidades.

para criar um ambiente de trabalho flexível 
> elaborar e dirigir programas educacionais mediante campanhas inovadoras nos

meios de comunicação, e programas de ensino a nível escolar e comuni1i1rio
para promover a Igualdade de Gêneros, elimiriução dos estereótipos baseudos
no Gênero, e ü uluação dos papéis que desempenham as mulheres e os
homens dentro da família:



1 1 
: 1 

l li:J
! 
1'· 

1,, 

;, 1 
ii 

1 

1: 1 

t.l· ,1
, 

.,, 

.. 

REPRODUZIMOS A SEGUIR A ÍNTEGRA DA DECLARAÇÃO APROVADA 
NA 4 ! CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE A MULHER 

1. Nós. os governos que panicipamos da 4ª Co11ferê11cia Mundiíll da �lu/11er:

2 ncunidos em Beijing, em se1e1nbro de 19%, ano cio ci11qiir111c11,'irio d,1 Íllllli,1\·,io d;is N,IçClrs 
Uniclas; 

3. Decidimos promover os objelivos de igualdade. desenvolvime1110 r pilz para Iodas as lllullieres
do m1111Lio, nos inlercsses de 1odél ,1 l111111;111id,Hic:

4. Heconllecrnilo ;is ,1spira\ú:s das 11111ll1cres do 111t111do illll'iro e I11111,11Hlo 11111,1 iléi dil'nsid,11le
das 111u/11crcs e de suíls fu11çücs e circu11sIfü1ci,1s. re11dc11du /Ju111(11,1gc111 ;'1s 11n1/11crcs que
abriíln1 o cami11l10, e. inspirados llil rspcr,I11\·íl que rrsilil' IIíl j111'l·11I1 1dc do nn11Hlo:

5. Heconliecelllos que a siIua1;-5o da rnu/11er ílvaIIçou e,n ,1lgu11s asperius i11Ipor1,1111cs nos 1·,I1i111os
dez anos, elllbora os progressos 11,io Ie11l1,1111 sido llo1nogê11ros. e. c1111Jora as ill'siguald,Hlcs
e111re nH1ll1ercs e lio111e11s pcrsisl,11n e co111in11c1n ornrrcnclo u/Js1(1r1 1l11s i111por1,1111cs que provo
cam grave co11seqüênciils para o belll-esIar de lodos os pol'os:

G. Heconliece111os 1,11nbérn que cstíl silllé.l\·{io Ir,n sido ,1gríll'íld,1 por 11111,1 po/ Jrrz,1 r,ul,1 l'CZ lllílior.
que ílfeta íl vidél da 111aior parle da populü(r10 Inu11<lial, e IcnI su,Is origens 110 fün/ Jilo n,Icirn1íll
e no âlllbilo inlernacioníll:

7. Nos cornpron1c1e1110s, sem reservas. íl rn111IJ,1tcr essíls rl'stri\·úcs 1· olJsl(1culos e ,1 pro111rnTr.
ílssin1, o avan\·o e il expa11s[10 do papel d:1 111ullier c111 lodo o 11Iu11du. e cu11cord,1111os qul' essa
larefa exige uma ação urgen1e, com espírilo decidido, esper,111çil, cuuperaçJo e sulidilriedade.
agora e no início do novo século:

Heafirmamos nosso compromisso com: 

8. A iguilldildc de direilos e a dig11id,1Lic liu111i111a i111rí11sccu de 111ull1crcs e de l1omc11s, ,1ssin1 co1110
corn os demais propósilos e princípios consagriJclos na Cana das Na\·õcs Unidils. nil Decluração
Universal dos Direilos Humanos e em ouIros i11s1n1111rn10s i111r111,1cio11ais clr dirrilus l1111nil11os.
ern Iw1icular u Convenção sobre íl Eli111i11ilç,io de rot1,1s ,is l'o111I,1s de Disrri111i11a�·i1u co1I1r,1 il
Mulher e il Co11venç;io sobre os llireilos d,1 Cri,111�·íl, i1Ssi111 mino rnI11 íl llccl,ir,1�·r10 solirr il
E111nimç[10 da Violê11ciil co1Ilré.1 ;1 Mulher e u  Ucclar;1�·fio sobre u IJiwilo ,10 Ucsc11volvin1c11I0:

u. Garu11lir a plenél i1plic,1çiio tios ilircilos h11111,111os d,1s n111lll('rrs e 1nt·11i11,1s ro1110 péirlC' i11,1lic11;'1-
vel, inlegral e indivisível de lodos os direiIos I111111,1110s e liberdades í1111dan1cn1ais:

1 O. Forialecer o consenso e os progressos alG111\·;1dos cn1 co11fcr('11ri,1s ,1111criorl's dils N,1�·úes 
Unidus sobre a Mulher, realizada enI Nt1iróbi, em 1985. sobre a Cri,111\,1. cclebrnda c11I Nova York 
em 1990, solJre o Meio Ambienle e o Dese11volvi111en10. celebrada 110 Hio de Janeiro cm 1992. 
sobre os Direitos l lumanos. rcüliwcla ern Vic11u cm 199:l. sobre a Populaç,io e o 
Desenvolvime1110, celebrudü rio Ciliro ern l 9U4, e nil Cúpula Mu11di,1I sobre o Dcsc11l'oll'i111e1110 
Social, realiz;ida em Copenliague c111 1995, com 
o objelivo de conquislar a igualdade, o dese11-
volvimen10 e il PilZ;

1 1. Conseguir a üplica1/10 plena e ilfcIivt1 das esIra
Iégias de Nairóbi volludas ao fuluro e visíl11do 
ao progresso da mull1er; 

> . 
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12. Promover a expansão do papel da mulher e o progresso da mulher. incluído o direilo às liberda
des de pensamenlo. de religião e de crença. o que coniribui para a salisíação das necessida
des morais. élicas. espiriluais e inlelecluais das mulheres e dos homens. individualmenle ou em
comunidade com oulros. porque lhes garanle a possibilidade de realizar seu pleno po1encial na
sociedade. modelando suas vidas conforme suas próprias aspirações.

Eslamos convencidos de que: 

13. A promoção da expansão do papel da mulher e a plena parlicipação da mulher em condições
de igualdade cm Iodas as esferas da socicclade. incluindo a pmlicipação nos processos de
Jornada ele decisões e o acesso ao poder. são fundamen1ais para a conquisla da igu;ilcladc. do
clesenvolvimenlo e da paz:

14. Os direilos ela mulller são direilos humanos;

15. A igualclacle de direilos. ele oporlunidacles e de acesso aos recursos. a dislribuição eqüililliva
enlre homens e rnul11ercs elas responsabilidades rclalivas à família e urna coopcra<;,io l1arr110-
niosa enlre elas são indispensáveis a seu bern-eslar e aonde sua família. assim corno para a
consolidação da democracia;

1 G. A erradicação da pobreza. baseada no crescimenlo econômico sus1en1ável. no dcsenvolvimen-
10 social. na proleção do meio ambienle e na jusliça social. exigem a parlicipação da mulller no 
clesenvolvimenlo econômico e social e exigem larnbém igualdade de oporlunidade. e a p,1r1ici
pação plena. e em pé de igualdade. de mulheres e homens na qualidade de age111cs e de 1Jc11e
íiciários de um desenvolvimenlo sus1en1ável con1raído no ser humano; 

17. o reconhecimenlo explícilo e a reafirmação do direilo de Iodas as mulheres a conlrolar lodos os
aspec1os ele suü saúde. especiülmenlc su,1 própria fecundidade. são llásicos paril a polcnciali
zação de seu papel:

1 s. t\ paz local. nacional. regional e mundial pode ser alcançada e eslá inexplicavelmenle vincula
da ao avanço da mulher. que conslilui umil força fundamen1al para a direção dil comunidade. a 
solução de conflilos e a promoç[10 de umü pilz dumdoura cm lodos s níveis; 

1 D. É indispens;'1vel eslJO(;ilr. aplicar e ,1C0111p,111liilf cn1 lodos os níveis. co111 ,1 plcn,1 p,1rlirip,HJ10 d,1 
mulher polílicas e progr,1mas. enlre eles polílic;1s e progra,ms de desenvolvi111e1110 cfelivo. efi
caz e sinérgico. que levem em conla o gênero e que conlribumn para promover a expansão do 
papel e do avanço da muliler; 

20. A parlicipação e a conlribuição de loclos os a1ores da sociedade civil. em especial dos grupos
e redes de mulheres e oUlras organizações não-governamenJais e organizações dil comunida
de. com o pleno respeilo à au1onomia e ern cooperação com os governos são impor1an1es para
uma aplicação e acornpanilamenlo cfelivos da "plalüfonna de ação":
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21. A aplira�·iio da "plalilforn1a de ,1ç,io" exige o con1promisso dos guvcrnus e d,1 cu1111111id,1dc i111cm,

cional Ao assumir compromissos de aç5o cm nível nacional e i111cmacion,1L incluídos <1quclc

assurnidos na conferência, os govemos e a comunidade i111cr,1,irirn1,1I rcconhcm11 a nccrssid;

de de 1u111t1r medidas prioriléÍrias IJilíil a pro1noç[1u da cxp,111s.:10 du papel e du av;111çu da n1ull1c

Eslamos decididos a: 

22. lnlcnsificar os esforços e ações visando a alc;m�·ar, anles do fi11<1I do século. ílS rnclas cl,1s rs1r,
1égias de Néliróbi. volladas ao fuluro para o progresso da mull1er 110 final do presen1e século:

a Garanlir a Iodas as mulheres e 111eni11as lodos os dircilos hunk111os e liberdades fundamenlai: 
e !ornar rnedidils eficazes conlríl éJS viol,H,:ões desses direilos e li!Jcrdüdes: 

24. Adolar as medidéls que sejam necessáriils pilm eliminar lodéls as formas de discrirni1iaç[10 COI
lríl as mulheres e as 111cnin<1s, e suprimir lodos os obs1,írnlos :i ig11,1ld<1cle enlrc os sexos e ,'
avanço e à prornoção d;:i cxpilnsão do papel da mulher:

25. 111ccr11iv<1r os homens éJ parlicipélr ple11<1mcn1e de 1od<1s as <1çi'ics visando íl gilr,1111ir íl igualdaü

26. Promover il independência econômica dü mulher, inclusive seu e111prcgo. e errndicar a car1
persisle111e e rndíl vez maior ele poiJrcz,1 que rcc;1i soi>re ,is 111ull wrcs, crn111Ja1c11do ílS CilUS, 

eslrulurais dessa pobreza medianle mudanças nas cslruluras econü111iras, garílnlindo a iguald
de de élcesso éJ Iodas as mulheres, incluindo aquelas das zonils rurnis. que são agenles vila
do dcscnvolvimc1110. aos recursos produlivos, opor1u11idadcs e serviços públicos:

27. Promover um desenvolvirnenlo sus1e111óvel ce11lríldo níl pessoíl. incluindo o cresci111en10 econ
mico sus1en1ado, mcdianle o ensino bósico, a educação duronle ,1 vida IOdél. a alfabelização
a capacilação, e o a1endimen10 básico de saúde a meninas e rnulilercs:

28. /\dolar medidas posilivéls p;ua garanlir a paz para o av,111,·o da 111ull1cr e, reconl1ccendo a fu
ção imporlilnle que as mulheres 1êrn dcsempcnlwdo 110 111ovi111c1110 pcl,1 paz, 1rabílll1,ir íllil
me111e pelo cles,ir11101ncn10 geral e co111plc10 sob rn11rolc i111cn1acirn1al rígido e cíicilz. e apoi
as negociações visando a urn !ralado amplo de proibiç5o de leses 11uclcilres, de fü11bi10 univ1
sal, e verificável mul1ila1eralme111c e efc1ivarncn1e. que conlribuél para o dcs;rnna111cn10 nucle
e para a prcvcnç5o da prolifernção das armas rn1clcéires cm lodos seus ílspeclos:

2!f Prcvenir e eliminar 1odéls éJS fomias de violência crn11ra as n1111l1cres e ílS 111cni11íls: 

30. Garanlir il iguilldade de ilccsso e ;i igualdíidc de lri1lamcn10 de lio111c11s e mulheres. �1 educa<;,
e ilü ulendi111en10 de saúde, e pro111ovcr a si11'1de scx11,1I e rcprod111iv,1 d,1 111ull1cr e su;1 cducil,·í"

31. Promover e pro1eger lodos os dircilos ilun1u110s díls 111ull1ercs e d,1s 111c11i11,1s:

32. lnlensiíicar os esforços para garanlir o dcsírule, crn condições de igualdade, de lodos os dir
los humanos e liberdades fundamcnlais a Iodas as mulheres e 111e11i1ias que c11frc111am múllipl
barreiras à expilnsão de seu pt1pcl e a seu avanço clevido a fíllorcs !ais como raça, idade. id
ma, origem éinica, cullura, religião ou incapacidade ou por pcr1cnccrcr11 à população indíge1



... 

1 

1 
� 

1 

1 

•- ' .. ., ' 

33. Garanlir o respeilo pelo direilo internacional, incluindo o direilo humanilário, a fim de pro1eger
as mulheres e as meninas, em especial;

34. Potencializar ao máximo a capacidade de mulheres e meninas em todas as idades de poder
garanlir sua plena parlicipação, em condições ele igualclacle, na construção ele um mundo
melhor para lodos e de promover seu papel no processo do desenvolvimen10.

Es1amos decididos a: 

35. Garantir o acesso das mulheres em condições de igualdade aos recursos econômicos, incluin
do a terra, o crédito, a ciência e a tecnologia, a capacitação profissional. a informação, as comu
nicações e os mercados. como meio de promover o avanço das mulheres e meninas e a expan
são de seu papel, inclusive medianle o aurnenlo de sua capacidade para desfrutar dos benefí
cios da igualdade de acesso a esses recursos, para o que se irá recorrer, enlre oulras coisas, à
cooperação inlernacional;

3G. Para garanlir o êxilo da ·p1a1aforma de ação", será necessário um compromisso uecidido dos 
governos e das organizações e insliluições in1ernacionais em lodos os níveis. Estamos íirmemen-
1e convencidos de que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção do 
meio ambiente são elementos in1erdependen1es e sinérgicos do desenvolvimen10 suslenlíÍvel. 
que é o marco de nossos esforços para conseguir urna qualidade de vida melhor para todos. Ulll 
desenvolvimenlo social eqüilalivo que reconheça que dar aos pobres, em especial às mulheres 
que vivem na pobreza. a possibilidade de ulilizar os recursos ambientais de maneira sus1en1ável 
é uma base necessária do desenvolvimenlo sustentável. Reconhecemos também que o cresci
men10 econômico sustentado em base ampla no contexto do desenvolvimento sustentável é 
necessário para dar apoio ao desenvolvimen10 social e à justiça social. Para que a "plataforma de 
ação" lenha êxito, também será necessária uma mobilização apropriada de recursos em níveis 
nacional e de recursos novos e aditionais para os países em vias de desenvolvimento, proceden
tes de lodos os mecanismos de íinanciamen10 disponíveis. incluindo as fontes mullilalerais. bilü
lerais e privadas para o avanço da mulher; recursos financeiros para; fonalecer a capacidade das 
instituições nacionais, sub-regionais, regionais e internacionais; o compromisso de conquislar a 
igualdade de direitos, a igualdades de responsabilidades e a igualdade ele oporltinidadcs. <1ssim 
corno a igualdade de participação das mulheres e dos homens em lodos os órgãos e processos 
de determinação de políticas em níveis nacional, regional e internacional; o eslabelecirncnlo e o 
forlalecimenlo de mecanismos em lodos os níveis para prestar contas às mulheres do mundo; 

37. Garantir também o êxito da "plataforma de ação' nos países com economias em lransiçéio. o que
exigirá cooperação e assistência internacional constantes:

38. Pela presente, nos comprometemos, na qualidade de governos. a aplicar a seguinte 'plalaformél
de ação" e a garantir que Iodas as nossas políticas e programas reflitam uma perspectiva de
gênero. Instamos ao sistema das Nações Unidas, às insliluições financeiras regionais e pertinen
tes. a Iodas as mulheres e a lodos os homens, assim como às organizações não-governamen
tais, com os governos, se comprometam plenamente e contribuam para a aplicação desta
·plataforma de ação'.



NOT�S PARA A ANALISE DA cn�J IHTUPA 

J O S É F E R fl P. '.W E S D I A S 
Centro �e Açio Cornunitiria - tEDAC/RJ 

1. An�L�-6e. de. c.onju.n:tu.ha. e o e.-6:tu.du ae.:ta.lha.do e. c.u.L{ado.60 a.c.e.1t
c.a da Jte.alida.de. vividá, aqu.i e. a.goJt�, e.m u.m de.:te.Jtmina.do c.e.n�
1tio .6Ôc.io-polZ:tlc.o-e.c.onâmic.a e. c.tiltu.Jta.l {p. e.x., Am�Jtic.a. La.
tina, Bza.J.iil, e.6ta.do de. São Pau.lo, e.ida.de. do Rio de. Ja.ne.i
Jto �:te.). A a.n�li.6e. de. c.anju.ntu.Jta te.m e.amo ponta de. paltti
da o eJtu.do do c.onju.n:to da.6 e.6:t1tutu.Jta6 .6oc.ia.i6, e.c.an5mic.a.& ,
pot1tic.a6 e. c.u.l:tu.Jtai.6 do u.nive.Jt6o e.m ob�e.Jtvaçãc. "E.6.&a.6 e..& -
:tJwtu.Jta-6 de.v e.m 6 e.Jt. 6 e.mplte. Jte.la.c.io nada..& c.oin a he.alidade. ma.i.6
ampla 1te.phe..&e.n:tada. pe.lo modo de. p�odu.çao c.api:tali6ta e.m e.-6c.�
la mu.r..dial.

2. E,:,6e. c.onjunto de. e..t.tJtu.:tu.Jta.& a.c.ha.-.&e. .&e.mpJte. e.m pe.1ima.ne.nte. mo-
. 

. 

vim e.n:to, e.m pe.1tma.ne.n.te. e.o n:t1ta.diç_ão. Pa.Jta. c.amp1te.e.ndê.-lo, ne.-
c.e..&.6i:ta.mo.& de. u.ma. vi6ão de. :totalidade., ou. -6e.ja, p!te.c.i.&a.mo.& �
b1tigat0Jtiame.n:te. e.6:tu.da.Jt o Jt�la.c.iona.me.n�o dial�:tic.o e.n:tJte. :to
do� o.& &a.:toJte..& envolvido.&. A c.onju.n:tu.Jta. �, pai.&, a !te.la.
ção dial�tic.a e.n:tJte. e..&:tJtu.:tu.Jta..&, de. u.m la.do, e. o »a.qu.i e. a.go
tLa.", de. ou.tito. Uma Jr..e.lação .6e.mplte. -ln.&tâ.ve.l e. c.ont11,aditâ1tia.

3. Na ve.1tdade., e.-6:tamo.6 c.ontinu.ame.nte. óaze.ndo anâli6e. de. c.on1u.n
tu.1ta, ainda qu.e. ne.rn .&e.mr1te. e.-6:te.jamo.& c.on.&c.ie.nte..& de..6.6e. pll.o -
c.e..&.60. Se. di.t.c.u.:timo.&, e.m u.m 91tu.pa, a. e.volu.��o da qu.e.6:tao e.
le.ito1tal no Rio de. Jane.iJto, p. e.x., e.J.itamo.6 -'t)a�e.ndo a a.nâ.R:i
.6 e. do quad1to poll:tic.o-pantidâ.1tio, da. e.c.onomi� nac. .fonal, do
E.&:tado b1ta.6ile.l1to, .6u.a.& c.ont1tadiçõe..& e.te.. Sue.e.de., c.on:tu.do ,
que. na maio1tia. da.-6 ve.ze.6 e.6.&a. a.nâli.tie. "inc.on6c.ie.nte." a.pÕia.
-.&e. e.m J.iimple..& oplniõe..& e. palpite..&. Falta-lhe. um c.a1tã

O pttue.�e. te.x:to óoi el.a.boJta.do pa.Jta. o Enc.oITTJto de. M..i..Li..ta.n:tu da. Juve.n:tu.de. Ope.Jtá. 
JÚa Ca.:toüc.a. (JOC) 1te.a.Uza.do dia.-6 24 e. 25 de. -0e.:te.mb1to de. 1988 no Rio de. Janwo-

.... 

·,
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que. .6e. apôia na diale..tic.a manxi.õta. 

4. ;���nol �n��i.6c. d� �onjun.tuJr.a ac.ima de. .tudo c.om o objetivo de..

5. 

in.i e..n vin e.,:; !�C.-'r..e...tam e.n.te.. .6 o bJr.e.. uma d e..te.Jr.minada Jr.e.alidad e.., pall.a

;!'.:Jrnn;, 1 onmÕ..-la.. Su.1t,g e.., al.., a ex.til.e.ma impontânc.ia da anã.li.ó e.. de.

<'.OY1.jcc;�,t:�Jr.ct: u_:::C', cu:.â.li.õe.. mal-óe..i.ta, e.quivoc.ada, pode. le.vall. ,_ a

e.��0,5 pJiZ.ti�o.6 �� maion gnavidade.. No pll.oc.e..6.60 da anâ.li.õe. de. 

c..or.jcu:;,�,_ur..ct ;-_ão de.vr.mo-6 conóu.ndiJr. aquilo que. ê c.om aquilo que. 

�o�.t��zarno.õ q�� 60.6-óe. A hi.õ.t�Jr.ia ne.c.e.nte.. do B'1.a.õil de..mon.õ.tna 

c.om c.lane..za cA pe�igo.6 de.. c.onóundiJr.mo.6 no.õ.60.6 de..6e..jo.6 c.om a 
í�e.a,J!.J__dctdr__ e.o 1ic.r..c..ta. 

Fo,L fili1, a a;iâ-e.i,se. de. c.onjuntuna ê um e.le.me.n.to do c.onjun.to da.ó 

.té�tical, de, ü-1''! PaJr.;U_do, um movime.n.to, uma Ce.nt:Jr.al .õindic.al e.te.. 
Ê e:. a11âli.õ ()_ dr. c.r- nj un.tuJr.a q�_g. i!.a.m,lná. - a.ó aliança.ó poll...tic.a-6, 

lcc__c�f-�zo._ ai, c..onttr..adiç_Õe..6, e...tie:l!;a4e_,fSer r_a' pe.lLC.UIL.60 de.. n0-6-óa ..in.te..lL 
ve..!í.ç_aci --:udo iJ.ihO 1.ie..m pe..nde.Jr. cf-0: viita º- o obje..t..ivo e...6:tJr.a.te.gi -

c.o J J...;,io ê, o,� ohje..tivo.6 a que. ,,n0.6 pll.opomo-6. E pne..c.i-óarY1e.n:te. 

aqui qr:e. 1.,e. p1wc.e...6.6a a Jr.e..laç,ão dialê.tic.a e..n:tne.. a luta pe..laJ.i ne.. 

&011.rt1C'.-6 .6oc.iail (me,,lc, :tâ.tic.a) e. re.la Jr.evoluç,ão .6oc.ial ( óim, e..6 

.t1Lütíi9ia) 1to c.01.J1u1.to da.6 luta.ó pe.lo .õoc.ial,l-ómo. 

-

Apne.Je.ntamol
1 

em anexo, um pequeno ILote..,i,Jr.o pa!La a e..laboJr.aç.ão da ana 
l,l.6e.. de. c.onjun.tutr..a. 

JFV/. 
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EOTéIRO BÃ.SICO PARA ANALISE VA CONJUMTURA 

1. O CE!JÃRIO SOCIAL

a.. ,i,de.n:ü.6,[c.aJt M fiOJr..ç.M que. c.ompõem o c.o.mpo poprli.a/t 
b. ide.n;U .. óic.aJt M ó0Jtç.a1.> que. compõem o c.ampo da. c1M.6e. dom-lna.n.te.
e.. a.na..lLlaJt a. c.oMe1.n..ç.ão de.. fioJtç .. M ( c.on.t!tacUç.Õe..6 l e.n.t/te. ambo.6 
d • ana.fu CVt o c.am po .6b1.cUc.a.i. ( uJtbano e. JtWtal l : OJr..g a.n,i,zaç.ã.o , 1tcú -

vincüc.a.ç.õ e..6, e.o ntlta.cUç.õ e6, mo bW .. zaç.ã.o, M.tic.ula.ç.ão c.om 0-6 mov-l 
men.to.6 popuiaJte..6, 1tei..a.ç.ã.o c.om o E.6:t.a.do de. 

-

e.. ana..lLlaJt o c.a.mpo de. a;tuaç.ã.o cl0.6 mov,lm2.nto.6 ,1'.Jopulaic..e..6: c.ome0.6-l -
ç.ão, onga.n.tza.ç.ão, e.o n:l':.ítcUç.õ e1:,, Jtcúvincüc.a..ç. j e..6, mo bilizaç.a.o, � 
:üc.uJ..a.ç.ã.o c.om o movhne.n.to .6-lncUc.ai.., 1t.ei..aç.ã.o c.om o E.6:t.a.do e.te. 

ó. ana,Ut:,a.Jt o papel. da Ig1te.ja c.om Jr..e1.n..ç .. ão ao c.a.mpo popuJ..a.Jt, ao c.am 
po da-6 cla..6.6 e..6 dom,i,na.n.tu, 1tei..a.ç.ão a.o E.t:i:t.a.do, e.o n.t!ta.cUç.õ e..6 in -=

;te;iwu:i de... 

2. O CENÃRIO POLÍTICO

..,. 

a. 

b. 

ana.,ü..óa.Jr.. 0.6 PaJc..tido.6 po.el;tfoo.6: O!t,{,g em, c..omp0.6iç.ão, aUanç.a..6 , 
e.o n :-'r.a.CÜç.Õ eu,, p'Lc p0.6:t.a.-6, in.te.Jr..v e.nç.ã.o no.6 movhne.n.:to.6 .6incUc.aR. e. 
fOl:? �aíl.. e;tc. 
lt. w. � i. �M o papel de E6:t.a.do e -6M Jteiaç.ã.o c..om 0.6 movhne.YJ,t:0.6 -6-<..n
clfrn c, popufu!r., Ig1t2.jM, palr.tido-6 pofili.c.M e;tc. 

O CEl!Ãf:10 ECONÜMICO l 
a. a-n t]lc.a.nde,!, -�nha-6 do e.c.(i nomia. c.o.p,U-..í!.Ü,,6;t1. b1ta,,:,ileJAa e. :..SWU 

p!' .. J __ ;1,n....i_pa.,.w c.ontJw.cUçõu (dlvlda-6 ex.:t.Vtn.a. e. b•.;t(!)1.,;::_a e..:tc.h 
b. G1w..:"..dr..1., p'Lo je;to.6 do E6:ta.do e. 1.>e.L� �:-.pac...:to .�ob1r..e. a. e.ta.Me. bta.ba. -

fha.c!.01L1. e. 0.1.:i c.,foM<J dor.uJ"J..Ln.:tcv.., 1.,e;tone,t:i be.:1e.flc.ia.do-6 e. p1r..e.jucU 
c.adoíi c.c;n Q.-6.õc.,:, p,'w ·e;to,� e. b1ve/2.:t�1e.1,,í:c,::, e..:tc. .

-

e.. nlvu !]CJtG�� d0-6 -6 i.tu..o-6, emp11..e.90_. de..\en1p11., 30 e. -0ub-e.mp1Lego 

4. ARTICULAÇÃO VA AN,4LIS'E. E:�TRE OS TRtS CENÃP..IJS ACIMA

5. PR.OPOSTA GLOGAL PE ATL lÇÃO.

JFDI. 

•





Nova Cultura do 

Trabalho 
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O cenário do mundo do tra

balho exige a idealização e cons
trução de uma nova cultura do 
trabalho, que valorize a realiza
ção humana e as relações de 
igualdade e solidariedade. 

Respondendo a estas exigên
cias existem alguns sinais. 

As experiências alternativas 
das mais diversas formas de ge
ração de trabalho e renda são si
nais da nova sociedade que des
ponta. São sementes e protótipo 

• • de uma nova organização do tra
balho que exigirá a organização
do tempo livre (ócio criativo).
Nova sociedade, na qual as tra
balhadoras e os trabalhadores
poderão apropriar-se novamente
do trabalho, como fonte de reali
zação.

Hoje, muito se fala em econo-

Membros 
claPO 

discutemo 
Futuro do 
Tt-aba/ho 

mia solidária, no entanto, a ver
dadeira experiência de economia 
solidária é a que rompe com a 
lógica do sistema capitalista. Que 
não só garanta a renda, mas que 
trabalhe a questão da cidadania, 
do protagonismo dos trabalhado
res, tendo como base sólida, os 
princípios de igualdade e solida
riedade. Para isso, é necessária 
uma reeducação para a solidari
edade. 
Além disso, os grupos de geração 
de trabalho e renda devem ter 
no horizonte, a utopia da nova 
sociedade, para não limitar os 
sonhos de querer apenas o básico 
para sobreviver, mas ter vida 
digna e plena para todos e todas, 
o que inclui o "mínimo vital'� ou
seja, uma renda para todas as
pessoas, de forma incondicional.

Movimento Permanente contra 

o Desemprego

No Brasil 

O presidente do 

Brastl L11iz Inácio 
L11/a tia Silva, em 
debate da PO sobre 

o desemprego
fevereiro de 2002 

• 15 milhões de pessoas estão desempregadas - mais de 20 % da PEA

- População Economicamente Ativa (Dados do Dieese)

A Pastoral Operária tem como prioridade, a luta contra o 
desemprego, com destaque para as seguintes iniciativas: 

• Contribuição no movimen
to contra o desemprego
1. Ações de massa com
desempregados( as).

2. Trabalho educativo de forma
ção, na perspectiva de criação de
comitês solidários de
trabalhadores(as) nos bairros.

3. Apoio a todas as lutas e
movimentos contra o desempre
go, como o Fórum Nacional de
Luta dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Desemprega
dos.

• Organização e incentivo
de experiências alternativas
de geração de trabalho e
renda
1. Existência de vários grupos
de geração de trabalho e renda
( cooperativas e outros) nos Es-

tados do Brasil, incentivados pe
los membros da PO. 

2. Encaminhamento da forma
ção de uma rede nacional de gru
pos de trabalho alternativo

• Formação
1. Realização do I Simpósio Naci
onal "O Futuro do Trabalho na
Sociedade Brasileira" em
2001, com perspectiva de reali
zação do II Simpósio em 2004.

2. Promoção de debates men
sais sobre "O Futuro do Traba
lho"

3. Simpósios regionais e estadu
ais sobre "O Futuro do Traba
lho"

• Publicações que divulgam
a luta dos trabalhadores e tra
balhadoras.



O FUTURO DO TRABALHO NA 

(\o li� 

Para iniciar o estu
do sobre: Nova cultu
ra do trabalho, a Pas
toral Operária reali
zou, de 14 a 17 de no
vembro de 2001 o 
Simpósio Nacional "O 
F uturo do Trabalho na 
Sociedade Brasileira", 
em parceria com o 
CEPAT, !BRADES e 
Setor Pastoral Social da 
CNBB, e com o apoio da 
Cáritas Nacional, CERIS, CESE 
e FASE, na ocasião, participa
ram 250 representantes de 
todo o país. O Simpósio foi 
precedido por 45 seminários 
diocesanos e 06 estaduais, 
como forma de preparação 
para o mesmo, envolvendo 
cerca de 2.300 pessoas - li
deranças da PO e diversas 
pastorais e movimentos soci
ais. 

A sociedade brasileira vive 
um acentuado grau de 
precarização do trabalho que 
identificamos como "barbari
zação" do mundo do trabalho. 
O crescente desemprego, o 
aumento do trabalho informal, 
a exploração do trabalho in
fantil, o salário mínimo irrisó-

� .._ 

Plenária do Simpósio 

rio e a ausência de perspecti
vas de vida dos mais pobres, 
assim como os crescentes ní
veis de fome e miséria, indi
cam claramente um profundo 
processo de exclusão social no 
país que não será resolvido 
sem a construção de um am
plo leque de reformas sociais, 
que deve contar com a parti
cipação de todos os segmen
tos da sociedade. 

As mudanças no mundo do 
trabalho na década de 1990, 
com maior desemprego, fle
xibilização e precarização, tra
zem instabilidade, incerteza, 
medo e insegurança. A socie
dade brasileira, e particular
mente o mundo do trabalho, 
vive sob risco permanente. A 

situação de r isco vem das 
transformações estruturais do 
capitalismo, que de maneira 
simples advém da revolução 
tecnológica, que não é 
irreversível e faz parte da es
trutura do capitalismo e sua re
organização nas empresas. Di
ante disso, é preciso ter como 
evidente a necessidade de um 
novo projeto: que sociedade 
queremos construir? Qual é o 
papel do trabalho e do empre
go nessa nova sociedade? Um 
outro ponto é que essa crise do 
trabalho assalariado, do empre
go, manifesta uma crise mais 
profunda, da sociedade, uma 
crise civilizacional. Trata-se de 
colocar na nossa agenda o tipo 
de sociedade que nós quere
mos. É uma crise qu� eviden
cia a necessidade de pensar 
um outro estilo de vida, um 
outro modo de consumo. Ou 
seja, a discussão de fundo é 
a de pensar um outro tipo de 
sociedade. 

·"

A "barbarização" do mundo 
do trabalho acontece como par
te de um projeto político de 
Brasil. Ele não pode ser isola
do, pois é um problema global 
de sociedade, de opção políti
ca, econômica, social e ética. 

A construção do novo, com 
iniciativas alternativas e formas 
de resistência, tais como: as
sociações, cooperativas de 
produção, redução da jorna
da de trabalho, mínimo vi
tal, lutas ecológicas, econo
mia sócio-solidária, propos
tas novas no campo do 
lazer, das relações humanas 
e da comunicação, é um de
safio para toda a sociedade. 

O Trabalho e a Cultura 

Indígena 

Nos desafia a perceber que há ou
tras formas de se organizar o traba
lho; é possível entender a sociedade 
como uma sociedade da abundância. 
O capitalismo é uma sociedade que se 
baseia no princípio da escassez. Aso
ciedade indígena parte do princípio de 

Participantes t/11 Simpósio "O Futuro tio 7r""'1/lto 

que a sociedade é uma socie
dade da abundância; portan
to, a gratuidade e a recipro
cidade são possíveis. Os tra
balhadores poderiam ter uma 
jornada de três horas por dia, 
quando as sociedades indíge
nas trabalhavam 3 horas por 
semana para se manterem. 
Porque será que hoje a redu
ção da jornada de trabalho 
não é uma bandeira de luta? 
Porque não temos a capaci-
dade de ousar, de apostar nes-na Societl11de BrasHeirll" 



sa bandeira de luta, de discutir exa
tamente que tipo de sociedade nós 
queremos. Tendo presente a CF/2002 
sobre a questão indígena, a PO pode 
contribuir para introduzir nas refle
xões da Igreja a temática do traba
lho entre os povos indígenas: como 
os índios trabalham? É possível so
nhar uma sociedade diferente e nela 
o trabalho? Isso não é uma volta
para trás, mas consiste em, exata
mente a partir do meio em que vi
vemos, da nossa tradição ocidental,
pensar para frente.

O trabalho os jovens 

Uma grande contribuição para a 
discussão sobre o trabalho hoje pode 
vir especialmente dos jovens da peri
feria. "No Brasil não existem cidadãos; 
o que existem são bandidos ou tra
balhadores", afirmava um dos asses
sores. Nesta afirmação vemos a soci
edade tal qual ela é hoje: ou se é tra
balhador, empregado, ou bandido. Nos
perguntamos: qual é o papel do tra
balho? O que nos ensinam esses jo
vens da periferia que não querem mais
ter um emprego, que não querem gas
tar a vida no emprego para chegar
no final dela sem nada? Eles
têm outra visão da vida e do
trabalho. Será que não nos
falta estar mais atento ao
que eles dizem? Ninguém
quer ser igual ao pai, morar
em favela, ser desemprega
do. Há outro filão que pode
surgir: nós deveríamos ser
mais capazes de ouvir o que
está acontecendo. Será que
esses jovens da periferia
não são mais capazes de
ver, auscultar a realida-

de sob outros aspectos do que 
nós? 

O trabalho e as mulheres 

Um dos setores mais discriminados 
no Brasil hoje são as mulheres traba
lhadoras negras. É importante consi
derar o que significa o fenômeno da 
feminização do trabalho em nosso 
país. Podemos pensar mais profunda
mente no significado dessa caracte
rística de uma feminização cada vez 
maior no mundo do trabalho. Será que 
o trabalho assalariado é sinônimo de
autonomia e dignidade para a mulher?
Pensar a partir da cultura indígena e
da mulher, por exemplo, o emprego,
dignifica? Será que o trabalho assala
riado é a única forma de ser
cidadão(ã)?

O trabalho e os negros 

O modo de incorporar do negro à 
sociedade brasileira definiu para ele 
uma posição subalterna na estrutura 
de classes. Como escravo na lavoura 
ou na mina, o trabalho manual ofere
ceu as condições para que se criasse 
o estereótipo do negro como inferior.

Os seus conhecimentos foram incor
porados à nossa cultura através do 
artesanato, das técnicas de cultivo, 
dos ritos, dos mitos, das crenças, da 
relação homem-natureza, da comi
da, do patrimônio musical, da fes
ta ... 

o 

trabalho 

e a

Ecologia 

É neces
sário abor
dar a ques
tão da 
ecologia. 
É um tema 

das para o mundo do trabalho nos 
marcos da sociedade capitalista. Te
mos que pensar alternativas. Ousar so
nhar uma economia sócio-solidária, 
uma economia humana, que não mais 
se baseia na competitividade, mas na 
colaboração solidária. 

Nós somos 

novo, mas cen
tral. Faz-se ne

a q u e l e s ( a s )  
que afirmamos 
que é possível 
uma outra so
ciedade, um 
outro mundo e 
que é possível 
sonhar. Nesse 
sentido há a 
necessidade 
de um projeto. 
A PO quer con
tribuir para a 

Momento c11/tur11/ no Simpósio Nacional "O 
Futuro tio 'Ira/Jallto na Sociedade BrasUeira" construção coletiva 

de um projeto popu
lar, participando das lutas mais am
plas da sociedade. Devemos pensar 
maneiras novas de apoiar, incentivar, 
fomentar e criar novos espaços soli
dários. Sem nos esquecermos, portan
to, do horizonte maior, mas ao con
trário para reforçar nessa linha, que
remos incentivar o que já existe - o 
movimento permanente contra o de
semprego, que existe em vários paí
ses, a luta pela demarcação das áreas 
indígenas, o grito dos excluídos, o ple
biscito popular sobre a ALCA, o pro
cesso eleitoral de 2002, entre tantas 
iniciativas e lutas. 

cessário ter a ousadia de olhar esse 
problema de frente, pois é uma no
vidade que nos distingue em rela
ção à história da classe trabalhado
ra dos séculos anteriores. Devemos 
dar-nos conta da relação entre em
prego e natureza e perceber que as 
medidas de superação do desempre
go estão relacionadas à crise do pla
neta, pois hoje, mais produção sig
nifica mais emprego, mais consumo, 
mais devastação ambiental ... Como 
romper com esse círculo? 

O trabalho e a economia 

sócio-solidária. 

A partir das reflexões já realiza
das, para enfrentar olho no olho as 
questões que o trabalho hoje levan
ta, é preciso repensar, refundar, 
recriar a economia. Não há saí-

.SIGLAS 
+ CEPAT- Centro de Pesquisa e Apoio aos trabalha
dores.
+ IBRADES - /11stil11/o .Brasileiro de Dese11-
volilfme11to.
+ CERJS - Centro de Esrorísticas Religiosas e Ítlves
tigações Sociais.
+ CESE - Coordenadoria Ecuménica de Seviço.
+ FASE - Federação de Ó,giios para Assistência
Social e Ed11cacio11al.



Quem somos 
Somos uma Pastoral Social , parte in
tegrante do Setor Pastoral Social da 
CNBB - Conferência Nacional dos Bis
pos do Brasil. A Pastoral Operária é 
espaço para reflexão da vida dos tra
balhadores e das trabalhadoras à luz 
da Bíblia e dos documentos da Igreja. 

Visa ser presença da Igreja junto à clas
se trabalhadora e presença da classe 
trabalhadora na Igreja. 
Estamos presentes com os nossos 

. trabalhos em mais de 80 dioceses de 
16 dos 26 Estados do Brasil 

Como nascemos 
A Pastoral Operária no Brasil nasceu 
na década de 1970, em plena ditadura 
militar. A partir dos fatos gerados pela 
ditadura militar, como pressões, pri
sões, mortes, perseguições, muitos mi
litantes cristãos ficavam cada vez mais 
inquietos diante do desafio de se man
terem unidos. Havia necessidade de ai-

guma coisa que os vinculasse com a 
Igreja. Havia necessidade de algo que 
fosse da Igreja, mas também dos(as) 
trabalhadores(as). 

Começaram então, a acontecer reu
niões, pequenos congressos, encon
tros ... Aí nasce a Pastoral Operária. 

O que realizamos 
Nossas atividades essenciais são de 
formação e conscientização dos (as) 
trabalhadores(as) dentro da 
realidade conjuntural e à luz do 
Evangelho, com o objetivo primordial 
de fazê-los se sentirem protagonistas 
da história. 
Isto se apresenta em ações concretas 
como: simpósios, sem,narios, 
caminhadas, romarias, celebrações, 
acampamentos com os 
desempregados(as), pesquisas sobre a 

realidade dos trabalhadores(as), cursos 
de qualificação profissional. Iniciativas 
de combate ao desemprego como: 
cooperativas, balcão de emprego, casa 
de solidariedade, grupos de 
trabalhadores(as) autônomos de 
produção. Nesse momento temos como 
prioridades: fortalecer um amplo 
movimento dos trabalhadores(as 
desempregados(as) no Brasil e 
contribuir no debate para uma nova 
cultura do trabalho. 

Pastoral Opar ria do Brasll 
Praça da Sé, 184 - 10° andar - sala 1001 - Centro - Cep.: 01001-000 - São Paulo/SP 

Fones.: DDI 55 (011) 3105-1393 e 3101-1079 Fax.: 3104-4382 
E.mail.: po.nacional@ig.com.br



O Núcleo de Comunicação da Rede Mulher foi 
criado para atender as dernandas dos gn;pos de 
mul�eres e entidades de educação popular om os 
quais traoalhamos. 

O que fazemos: 
• Capacitação de Comunicadoras Populares para

� mane1ar equipamentos e utilizar técnicas de e; 
municação e debate. 

• Capacitação de Educa(Jor.qs Pooulares cara t.ú,
zaçáo oe mé 000s e técn1Cáé; oe eaucaçãc rx,ç..,
lar coo- �ulheres, na discussão das re!ac,,ões s-::r
c•a1s CE; género.

e C1rcv ": ;o C c�réslifTY:l C'; mdte 1a,s /OOUZ!d•:::. 
pelas 'Tt-,her1;;S, sejam a;.n1os. ,aeos, bolo!m 
ca azcs · outros 

• ElaboraÇd� e emprést;mo de iogos temá 1cos ..,a- \ ".
a cioos :;:;m,.e·1cntos, e r�ões e deoates.

l 

1. APRENDER PARA VIVER MELHOR -
AS MULHERES E A SAÚDE
Elaooraoo durante uma experiê eia de i:cu
caçáo para Saúde, realizado ..,lo IDAC com
mui eres de Parati/RJ.
/\borda prol.Jlemas tão irnportnr tcs ·- . Saú
de da �liulher, a necessidade de conheeer o
corpo, re dC101 ento homerr. J!l�rr, :nu
!11er-mu1her e a necess1cJade de se erg nizd
para c1scullr s ,us prübl mas.

,or uÇÃO: ILJAC - HJ 
93 slides com rote rc 

2. A MULHER NO TRABALHO ...
FORA OE CASA
Partindo de estatís 1cas oficiais, pE:teno".:: apon
tar Cem;) tem se dado a participação da mulher
no rr.ercado de trabalho, sl \a participação na
cida :e, n carT'4)0, níveis de remJneração e ins
tru !1 . Fala sobre a mulher de urna forma geral
e da mulher ncgrG e mu!�ta em oart,cu!ar.
PRCDUÇÁO: JBASE/CE r A - Rj

23 slides, fita cassete 8' 

-d .. 
ces..5' • 
dade. o d reitode 
díre1to de ser tel12. --
PRODUÇÃO· SOS C . PO-�fe-

127 s!:r �-:ma ê:! -

4 N - O O UERO SE A PRÓXtUA 
Tendo corro pano de· fundo "'"'""",. ......... os oe 
mulheres corno por exen,,lo Ehane. Gr
rroot, que falam de su v lunto aos seus 
maridos, esse audlO se propõe a dis......,.,,,x;i&J 
bre a io!ê!:c1a contra a mulher, falando prino. 
paimente cta v1olênc1a dQn'léstica e de assa si� 
natos de muíneres 
PRODUÇÃO- Gruoo Mana Bon1'a/Agênc1a F-4

i O si dcs, fita casse e 23' 

5. A TRABALHADORA DA CA.t,IA:
QUEM É ESSA MULHER?
Partindo oe entrevistas com mulheres trabainJ
doras da car.a, discute questõe rei eren es aos
problemas enfrentados no dia a dia de sua ca
tegoria.
PROD IÇ'O. M ria isaoel V. Botelho e bianclcl

r•uzak - São Pa io 
80 slides, fita cassete • 5'



!idade com gwpos de adolescentes e jOvens
.PRODUÇÃO: SOS-CORf-"''0- f3ecitc

i !�7 �f!de!\ f1ta C8s��( ... l(· .�-J-· 

7. CIRCULO$ FEMININOS POPULARES · r.1u
LHERES DA VENEZUELÃ
Cvnta a exi'\êr Jt;n\..:10 dv ; 1rt iL:p\Jy .. J._, -�J :;-::..::-- ·= ..
vcnezueíaí1J nc1�� Cfíc..ulc� Fen-,.'1 1 · e·:-· ...;nr1, ;!,4 ,, ( 

F -1,a da irnpor:â11c1a ca ..,...!rt1c1uaçãc: .:;J rnu ··-:::

\·enezue!ana e,• se,_,,:; caís e "é! c·c,::, • 1 !é. -,
�'.)S círculos em su;,s-. ':· as 1,:0'.2':c: :�
PRODUÇi\O ('·:c:u!, · ·-c-n· ·· ".

·, t.;I h.]/L_.t.]; : 

�-� :-..L)Ll(.\{_-:. ; :l \Ui' 

'/ j i�d 

:,:_ 

. , -,�

8. MULHERES DOS BAIRROS POPULARES
DE CUZCO - PERÚ
1.iostra 2.S 1r.ult ,crc;s 1 :,, �, vt'vG, rr_,,:,:C _ :,; 1,_,: ; .;: _;.
f--crú.seu co11d1<!110. ,_: , _. ,_:1c,;; ,;,_,··:�-t1c0 ·_; c.1 

0ecess1dadc C<.; orq;_;;'1/:j'. {;r_, 

r-rlODUÇÂCJ: ,>,se,'-'·�'- >, ;'...rr.au:e1 - :,e:,G
Tíl1\DUCiC. 1-:,:<l, '.', · -:r - :.:-;ju ,_;;:,- -

.1 i.i:' ',;!: ',ld c�:.)r..,;•- �/ 

"TR-AB-l.i'E;ÃO. 
17 sl•des, !na cassete 1 T 

; Q_ E AGORA MARIA? 
Faz parte do proouto de uma pesqu15a-açáo
µarttc1pante e1 itre as mulheres da Zona Leste 
de São Pduio 
1t· móduiu. éii1oe's ue 1 a 51. - E Agora Maria?
!::nto:o o çot:é1a;10 da mulher dentro de casa, o 
p<Oblemd daquela qµe não saiu das quatro pa
redes e o salto paia a participação. 
z1 módulo.- s11oes de 52 a 95 - Nos Clubes de

Mães - Procura ressaltar a importância que as 
rnul11eres t,ve,arn nos movimentos populares 
nas ouéis úH,r-v:is oécadas e a luta .aJudanoo iiS 
mun-1eres a se oescobmem 
3 '° rnódulo. :,: :.k:cs dê 96' a 160 - E agom? -
C,"'sstões aus- fuarn levantadas nas entrev,slas 
de ccmo as 1ns:.tu1ções tratam o problema da 
rriuiner 
PROC/UÇi\O: Agénc1a F-4 / Rede Muiher 

160 slides, fita cassete 20' 

-, 1. GRUPO MARIA. MARIA: UMA LUTA, UMA 
ESPERANÇA 
Relato de urn ;ir._,:)() de mulheres que lut3 oara 
construir uma creche na favela da Rochinha na 
e dade do Rio O<:? Janeiro. 
rROOUÇ.LD Gru:::;o Maria, Mana/ Fe e Aiegría 

!2.l-'')E / CETA
3C sl1jcs, fita cass'ete í 7 

. +r--ata de i}f-oeesso de �qrgina!i'z-t1ção oo flegre
na sociedade br-asiteira, da aoolição em 1888. 

���atá.os.ctias.-atuais� � �- --� · ----
PRODUÇÃO: Grt�po - 1.Jniâo� e- Consciêfi-Zia 

-Negra/ IBASETCÉTA
---so-sfides-;-fTta cassete 1 r -

13. A HISTÓRIA QUE NÃO FOI CONTADA
Fala d.._ nistória do negro desde a saiaa 03
.'\fric.J, as lutas de resistência, o quilon,bo dos
Palmares, ,ltt'• a <1h::::iliçé'io iegal em 1888.
PRODUÇÃO. Grupo União e Consc1ênc;i::.

��cgra l lBASE í CET A 
67 slides. fita casseti:� 12· 

14 _ CONSTITUINTE: 
A LUTA PELA DEMOCRACIA 
Trata da luta oolit,ca no p3ís, por uffi:I nov.J 
Cons'.iluiçêo, q0a1s são as forças pol:!icas err. 
jogo e crxn) a sociedade deba!e o destir.-o do 
pi)ÍS 
PRODUÇÃO: IBASE / CET A - RJ 

48 slides. fita cassete 1 O' 

1 5. O POVO É O PODER CONSTITUINTE
f\1ostra como. n1storicarnente, as cons11tu1çôes
rio Brasil !orz1m feitas sem a participação do
c.'.Jn1unto e. i sociedade:. A. riecc:ss1oaoe hoJc, c2
uma arnpl.J paíl1c1pação popular para que a no
va Const1tu1ç;-1n sc;a real•n<::nle a expressão u,C \
riaioria de 0]\0
f 'éiODUÇ.t.ü l��J\SE 'C,[ T f. - RJ

·-'.J1 sl1cc:s, í11acé:isscte 1C
j 

,,? --



.. 

6. POVO LÍDER
DE;oo -re:ntos cc gr..,::.Ã.JS de mães. �ruws :Je r ��
e oe ,vraoores ae loteamentos 1rregu:ares so
bre as lutas em defesa de seus interesses. 
PRODUÇÃO: Movimento de Bairros e Desen-

vo!v1rr.ento Demxrático 
PUC í SP e CETA 
77 slôes, í1ta cassete · 4' 

GERANDO A VIDA.. 
GERANDO UMA NOVA. SOCIEDADE 
l.Jn gr'.Jrx:, oe m>J!he·es ce Mate Grosso d'.) S,.
<::: do Oeste ae São Paulo levantaram 3S 
auestões q!Je envoiverr a participação da rrn;
.' ier f'O rnov1men:o :-:Y'..iCU!'3.r: a qucsl.:iu cultur? 
os errpeciihos fan-i1i1ares e as v1tónas já �onse
gu1das. 
PRODUÇ.Ã.0. SF.AP, IAJES. CEOC, pastora, 

Social de Três Lagoas, Assesso
ria IBASE / CETA 
53 slides, fita cassete 1 ·' 

18. QUEREM ACABAR COM A AMAZÓNIA
Fala sobre a penetração do capital m.tltinaci
na! na região, a polf tica do governo e corno tu
do isso ateta os grupos indlgenas, os carrpo
neses e a ecologia da área

PRODUÇÃO: IJm grupo de alunos do l-BRA
DES / 1984 ! CETA 
55 shdes. fita cassete 15' 

19. TANTOS PROBLEMASJ
COMO sóLucK>NA-L'�OS�--c -
Mostra e� de ooro �can.Jnidades se

�---��efl�-8f3 -� --

Tem� �_oem:x}S_trar 
daparticipavâo �,.__ __ .::: -

- -7ROOOÇ',ÃO: CEPS-ABCT&SE.�
- .46..:stkies, fita � 10'

_,;p.:.-----==::=!.i.·- ·.T.li�:p.. ____ ....,-__ 

'.JJ DÍVIDA EXTERNA: QUE HISTÓRIA É ESSA? 
l.Jmzi breve h1stór1é.l scurt: a qc.Jestão da ui•1,d.:: 
c:-dc1na de países do tf'rcciro Mundo e sua; "', 

\ _ _/ 1rnp:,cações pé::lrJ o ÇXJ'/0 
PHODUÇÃO: C[i_)ISí�P 

GS s!:d,:s. : 1 �;1 r-=Js�;,�ic 2:, 

:11 VIDA OE MULHER 
:1 d{d dl.; µl.1ne1a11,t.:nt.j ·.r11111ur, üt.; ·:;(..:� ... AJu� --1l;
t•-.:oncepc1ona1::, e d-1 :, :X)rv:,:1u1· ;,;s;,: ,!e::: :., 
'.:,,l:' ·,o télmantio ele su;,: ·o1r· 
�'HODUÇÃO IDl\C .1 /.'.,.!é-no u,1 ::.-,:·!:le: 1 ···-•::.. 

COllPO 

':-í/ ,'.11d,••_, , ,'!n !C!t'l'ü 

., ' A NOVA NICARÁGUA
'ld PJI-

'- ;;,_1tr1 -1�, �on-
, -1 d· ,1 ·.• - ,.. ,-1, ,- :-,-.,,,1" ,� 1UI� JS J fC\ ,UÇJO , .-: !.l uC3Ç,.,V ��\,_.t;,l,.u.-

110lnl3 e corno o µovo e� t,'\ se OI\JiHHl.dnllO 
PRODUÇÃO: ALFORJA 

. .\daptado pelo CEP!S /S 
72 slides, !1ta ca-n rotelf(J 

( :_:3_ EM BRIGA OE MARIDO E MULHER. .. · 
O aud10-v1sual discute a vrolénc1a que acorne
cc denlro ae casa enrre qualr6 paredes. 
ri�1lmentc .1 mulher é quem apanha (ela e os !t
lt1os não escapam desta triste sina} e sem 
vida a briga é a roupa suja que se lava em-ca--
sa, · 

PRODUÇÃO: Cons-efho Estadual da Condiç
Fcrninina/SP 
Pt-o}ero Mulher /lDAC 
9lslides com rote.iro --· ·· --
má ca�sr-te ??' 

2.:_ 'AS-MULHERES TAMBÉM 
TÉM SEUS DIREITOS 
,t_x-_;r,;·1 é1S cond1çói;s de vida de famílias po

cJrr;·a r,c: ík:iÍ(;:íl2 urr;,iílé,, a posição das muiho
r, , ,,,,,'.,e):, :,,·r ·.i,.J '",, �- :,'!'.J pélfY:I na r.Jefesa de 

� ,-.,. ,.. 

. r, ,r ,...,., } <' 

(' ,' j ,Jf:· �:f_; f}I,:�.: ::J·-� ,. 

� ,;;"__; - r·, 

CASO DE FAMILIA 
,1\ . li(., f l' )(f ( '"V r_j: cjf�3$ entre OS iovens. 
? ·-;..J,1.-':u:_: ;.__ p-: t;, c!o registro das �.essões de 
, :1-'�,:, v- -�f,,;í,ti:i,,ã0 para pa:s ce tov,côrr.anos 

t.,
/,, li 1r\( , tt"1ESC. 

1, l -:: tj<;::, com íC:e:rc
..1 �.i�. et�:; 22

'.-'i A MELHOR DEFESA É A INFORMAÇÃO 
2:rigido ao iJÚb!ico em gera!, esse audio-visual 
•µr;. ',,, !·�- . •<3tTl �- 'es e a�ec:c::u r � : 

"' :� : , U!. :a .:, ,;,JU2Q-· .. -lfrP1 · •.., �- 1:e1 a quar 
1uéí :=,.JD!iCO 



-

!:'·

-::., A HISTÓRIA DE DORA, UMA SANDINISTA 
Tra7 num.:i f1CÇJ.'.) a hs!ór 1 ,.: , · .. ,·1r(i1J,.;J, n�,,;1-
rJCJ ílJ ', idJ dJ ry,i!it c1r'.P '.',,· ,:_:,r, st:.i Dor J M;1;1a 
Tei:es, a Ccxnard;inte 2 t: e -c!aio oa resistên
cia do povo n;::::1rag.,,c:1�-...: ::: e 192'3, o 1errco c:l<..: 
Sandino, até í '::.•79, o ZH,o e-· 1r:unlo d;:i rr!·1c>
lução. 
PRODUÇÃO: C P 'v . - SP 

: i�G Si· �t..-..c :...,,-,r , J.,_ :�e; 
• ',\ \-.1:�:�t�lt:,..

�8. AS EMPREGADAS DOMESTICAS
.\�,--h_t.1 d s,;i,,i, .1, .�,1·) " : .. h.ti: 
cas, suas cor� .... :i"'t-11..':! _;�; � :� __ ; r--. ._:-._: t(·1�>c:'Jl··: ... J.: '{:tji., 

ífiu lldS \·('\iC�, f'l t'."ll' l' r!...•:.t':t':� .. 

i'ciOS p.1t1,)<''.;, i'<'i'- : :-!.1,i-• 
pr,;is cmprc,J1d.1s dc111-.�� t1c.: 
f 'í iOI )U(1\ü: t! ),\C - 11 

.... :� �\ilJ \) i.. U' j:• ; f('i 

29. DESENVOLVIMENTO 00 EMBRIÃO
E DO FETO
Esse audio-v1sual rnostra o L!esenvo1v11Ptr:lo J'-'
errbrião durante os 9 meses de gravidez, os pe
rigos da gravicicL. 0 oarto. d ai,,..arn.entaç,�o e a
es!e:ilidade dd mu!hci e Li0 (,.,.).,.,em
PRl'l)' l'�A·o- C"r'n"'�' n-,.,,�.,..,, ,�h .. d,n·� 

1 , \_\• 1 . ...,r1,:1 t.:;:;;: L."ú;il�...;v. •._.r;111,_n,u1u 

BruSJ..irrnt -� ... 
24 slides corn í0te1ro 

30. KANAMARI - UMA CULTURA, UMA VIDA

- �-A=füstGna=-oo��i.rnFqoo, -apesar-de. ==0�= -
-dado COITIJ �1ctinto, conttrrw-t:xrsHndo cofflO um

• .l ·1 . DOENÇAS VENÉREAS
r /10:.,lra 0 difucnc,,;J t:ntre rno!ést 0s ·.,,.:nl1rr,,1r,, 
,ransmiticl,Js i"lCIO ato si '-Z,1a! e ou'.r3S, ;1âe; ne
ccssariarnentc ve, 1l.:r8?.S\_! 
PRODUC,:.Ã.O e;,•,nem Rarroso / Cr,ristina 

Brusc:hini - SP 
c9 sl•dcs com rotew:., 

GARANTIR OS DIREITOS CONQUISTADOS 
,\ !uL.1 :JJS n;iç.ó'" ., r1uivenas f-'�'J corr;0'1u11 
·'I!H: �eL!S 1jiír1:IO� \,;C: 11em inChj'rJos :13 'l(JJa
1 ,(Jr�·.!il' n<T·;�u , 1 ;, ;!,1. ��:,: �,f_' .n1c � ·!ró�-} ;1 ;J:)fíj 

i,:_·10 r1a Cor1':l1' ;•, .: :Jd',1 ;·,,;, · r 1 ;_;,., , 
l.'l()("l' 
r ·Ar 
' v'' 1 ir: _ r_ 1 · 

11 '. 1: ,..1 � �--. 

. .J QUEM PARE SENTE DOR! QUEM (RIA

SENTE AMOR

fo"sultado de ;.;c::;uu:_,.; �Cditla{l.ê. corn grup-.Js 
- ---ae -rrlUTherês dê"" G1ricô Cófnurnãaõ-:suaima--r.:ie

São Luís do Maranh5o, com o obiet1vo ae co
nhtcer .çomo ãs mulheres 'ctossas �n1aades 
vívirirn . e. pensavam sobre a sall.:le e B rer.rn-

�� --0�00. a�m1::.dà-=.experi� ·Pt,�l IB ca-oa _ 
urr,,.3. detas� 
.eBODUÇAU . Luc1!a Sçi;vone � AiP.in Brug.er 

• 

34 É COMUtN-:ANDO QUE A GENTE SE EN
TENDE 

-

.j:J, 

CL.e lifXJS oc ITiCrlSélÇc;r,_ ,-:; 1nformaçé:A::, O:, 
rr•CtOS de CO!''.vi1tCJÇâC s-:::-_ d 1 estão nos trJnS
n,1\ir,do? CO<To ei1;;s irk .. snc:am nossé:s op1-
n:ões e corr0,::,rt�1rnentos1 �'-'ai seu pJn'ê:I na 
manutenção da cstrG:•.; r a s:x::1a1? Como cr_,rJem 
ser utilizados oara o 21,éi, :;: oas lutas derrocrá
ticas? Esse e ;d10-v,s·..:::: :-::::.-ate estas e ')•vtras 
p,2 rguntJS. 
PRODUÇÃO U::L'. Gc.. ·,.t2,.\ 

.'.() S!!U•JS, i ·_,., vdSSCte 10' 

MULHER DE VERDADE 
A. p:1rtiC1paçi'.lo uc1 ,,-,..i:ne -,d v1oa f;1rn:.3', nJ

;..;'"1 (�"-1nà1t,c'"1 e�·\ __ - t;c --� -. .. : . ..: a0ís
-� S 1 !uaçâo ca ·r-·ui 1

H, .. :r c�:·s·:•:: os ·c:m.,..X)S ar.Lgos 
:',·�� 1..s111�1s G� '':Oit

;,:iuÇ1\C :''. \ '· ·. - . '':r·.,
1 l ,v·��;:;tc' 

f 

1 



• 

AVANÇANDO OS DIREITOS 
DA MULHER TRABALHADORA 
Através de entrevistas con operánas, este v,
deo discute o problema da trabalhadora nas fç1 
bncas por serem mulheres 
PRODUÇÃO: C.E.C.F. SP 

26' 1Cüf 

AVANÇANDO A SAÚDE DA MULHER

Aborda os problemas enlrentados pelas mulhe
res nas fábocas em relação às questões de 
saúde. 
PRODUÇÃO: C.E.C F. SP 

··o· 1 COf 

3. BRILHO PROFANA-

CASA DA MUL.HER 90:GMJAÚ
E�te vídeo -conta pane da histooa dO Centro
C<m.miláfiQ-OQ�a}aú.--SüaS -IU1�0lhcuklactes
e d�ITaS- · '- · � = =- -- ---·-= "'- -
PRÓOUÇAO: Liltth Vt 

CABRA MARCADO PARA MORRER 
hcsgata a memória oe lates políticos rJo intcr10 
r:oroest1no, 1ntcrµre1.Z;do µe.: campones::::i. /·,p:;s 
dc1essete anos de intcm.,y;:ão nas l:,-nac�cns 
peiOS acontcc1rren:os de � 'JF.A, os ;x:·:::,r.açy�n�, 
são reencontrados tcrnar.c .>-se o terr ,3 do f ,:r.-Y..: 
Uffa síntese .1vd e real cc.3 C:lt1mos ·, �,·.� ª"º=
_}IHE-ÇAO. ZeHto V:élna 

· i9 lcor

e; É MENINO OU MENINA? 

,\:'Oi1t;,ndo OS 8Slt:'CÓl1COS SOC1a1s Cv•- ;C-,Íil.J1.;r.
Ci Jr� C cor.-�,CIQrl,'.'CT' ,-r)rr-:)CrtJrnen:�s c.f8í(;n 

/ :,::; Dara rr�:n1ncs ,. ,rr,_� ·�-1s, o L �e orooo,; 
ouor1u111dadcs 1gt..:...11s oc ._, __ )(i,.x:,r{a�>0nto. Lt.•-.:· 
'.iccendo apenas 2.s IL'r1cv1c1<1::, d.:i r.er::ion,c1,;CJ,1
de do cada um. " 
DIHlÇÂO: El,áne [3Jndl'ií 1, MJrília de.AixJr c1C1c 

1 /' / Prél0 e Ur )OCO 

u CONTRÂRIO AO AMOR
1 )oc.irncntóno can rnult1t . .,r1"
cüt1c11ano o cspancamcr.to: amrn. \ jiênc;a, �e
s1lusJo, carência e �e cnt. 0'1tr�lll1 

,je ücfesa da Mutner-SP
t--ROüUÇÃO. Lillth Video SP
0IRE.ÇÃO· Jac1ra Me:o

2' / cor 

7 BALZAQUIANAS 
A partir de entrev1sws c1.,-.rn mulheres casadas. 
de 20 a 40 anos, de diversas classes sociais, o 
retrato, can certa ironia, das agruras e do lado 
: :.esq.;inho de -cas3mento Irene Ravache inter
preta crnc.o-m.r�cti:f:Ernntes :que. Vj'\tendo-si
tuações rei-ati'«l!T1en1e banfüs, r-e� mG1-
11plas facetas da suborilinação ao papel de_ boa 

'== �wsa. 
- . -- - -0: EliBflt' B� �-4afl1ia-Andrad&

19'" í eor 

MOVIMENTO DE LU f A POR CRECHES 
DO ITAIM PAULISTt),, 

r r•• ...,-..- ,- .• -' !. • I .;, éi '· • éJ,")jc f •;r-�r, ':) Arr•an,_., vJ • . O, � , J .,) ·\ j ,, ' • ,, "': J' , V :3 " 

I : r��') •':: .é.f : ..... {_.: :.... .' .J ..-:_=.·r,:l'JOíeS de 11�;�. Pau:1st::.. 
1
. o'�J t_e�t� '>: :_ -� : ,e __ d (.onsfru:-;2,, dr' r:rechp· 
''-' ;,,,'. qr r.... ,,. ; • I r;/' 11t:d·�. =,,,(. 1"l e. ;_..Ja ;:)�� •

SERIE TRANSAS DO CORPO 
-:;no ,_:: � fú,.�" .,;. .. -
:, lt_!:-: --1� :: .., ., 

; V � • cos sct;r,� ()� ;:.eguin
�- -:._.�. · }:w:a1s, , �,i �;ié:H1t, d�a-

11 :' 1;!' 1.. ;r·.- ! ' 1-·, ! .,,f ; . ·'lt •·. � ,Jt:� -.... ar:·:ér, pík.1-
1c· ., ... ·,t;c ,_::':..e:,., :yy··)f_ C"�yl .JIS 1..-,far"'jT:--: "' 

:· · ,+ 'i I· '· · . 
I ·r 

SÉRIE 1 - SOS CORPO 
tu:•.,··:, c1 :::,.-if)Ar - '.:0c;: ;n .. .1r,1/ir 10 .,()t)I e 1.111 

f n�:,,.y tr 

,. ;)\ 

·,.,:..:. ...... "•'j"CS 00 Cd,f'O C3 l, Arre 

T:: 1,_-,c1 ·.c:: .-,.,.55a ,, -:i. parti� c:e cadcs ae Uf"'"'. 
J"i::,Uu,::,d Cf- .i11-::1(1 i �'t!iO SOS Coroo. d•SCU!!rx:I!..> 

- j ·"-- H - ' - .. -,'Ar=- _._ .,_ - mu'"'�'"""' ,., __ _ i t,11·:I 1;,i,-l�-" - _JI_� ,:L 1. �:J-t-: t-!" {.1! ... t",\;H,)d clt,. :-h R7Jr.....,� lJr 
. i.:ft; ·-/�1: :�_!(� ;_;recura pe1:zi !:gaçáo CC

._i!:ih.1� ... :-·-,h 1::1· .,-·._:1y._;u 

·!f · cor
.) - Atend,mentc médico - Entrevista com m,;-
·11ere� <:: µr<_,f1�s1onais 00 SSU(je-, se-tire- õ aren-- , � __ _
.J!frien!u à r! uµ :P.! no �,stema de saúde-de ?e!-- ..:

--

: i;,ircihuco. 

5' j (__:()í 

• -1 - O que faço COfTl essB



&=- Sexo riã -êls�� -=éífscu!e a proposta de in-
, __ tradução da Educação Sexual nos currículos 
� escolares: entrevistas can estudantes, profes

sores e orientadores, documentação de expe-
'-t----- -riências ein-3-e&Yi!ason Rt:CIÍC e al'()rci:;Klf'r; 

.j teó11ca do tcm,1 
18' / c,::,r 

11. SÉRIE li SOS CORPO
1 - Menores prost1tula::i .Jc1,.,0.rrH..:níuJ

'-
�-

"� ··,en·,n-s a·..,.,-:",;,[),,.-, ... -,-,,,,-,,v;,-., cu·'")',,,,_IV ,c.1 t_; , .. H, ... • 1..,.•_. it,.;l t�·'
I 

._,J ,.L.I ,..._. ____ ... , ........... ' 

pcnênc,as.
9' / cor
2 - Tânia - JL.C!G,: 2 w'!OiÓr7:..:!:.: :,•.}11!" _i a n �i!r
através de un'\d t11�\0r,d '-'\; C::,iu: .·,, 
12' / cor
3 - Nem tudo são fíores - ,..:;001a c,2 uI: 1
metragem h1s' 
grJv :cc: / anui. 
1 i · 'co; 

l J , .,,·. ·; 

112.\DE OLHO NO PRECONCEITO 

1r. ;---· 

A d1scr1rn1naçjç S,.;.>, ,ú: C fiJ�ld: r,os iurc,,a �;_; 
teratura inlan!D- L,,,:· ,,, I)ra:.-1.e:·,, 
D!hEÇP-.0: r _ 

' r • 

1:J l
...,

_ 

:/ 

13. BEIJO NA BOCA o
Reali1ado na r:.oca ao 11w un Sjo Pauio, é.:wr
dcmdo o universo ,;,:::e: rnu!h0rcs pros!1tut;:is. 
PRODUÇÃO. L ,!qt1 V1dco / SP
UIHlÇi,O: ,,.! - ·,, ',',

1:r / 1..,ur 

30' ! cor 

MULHER INDIA 
9 vídeo luia da imagem do índio que a escola e 
:1 litcralMa ajudararn a criar. Coloca a mulher 

o determinante para a presP.rvc1çáo
.1�: su.:: �iiur'c1. ao lugar e da rea1ão ... _, -

pr�uDL ..., 
1n. V1ontevideo / SP 

c:ffi! it: Bandeira 
,)l,' :1 ,, 

i 6. MULHER DA BOCA 
Prostit6t; -..Jü no "quadrrlátero do pecado", centíL,
Ut: São (J8ulo�csm1stif 1caç60 � prost1tu1çac 
e resga'e atraves de urna relaçao de carin,10, 
seu ros·) de rnu!riec., visão feminina da prost,-
tt11Ç{!C. 

ú!REÇJ.1:::J Inês Cél.stÍ!,,0 I Cida Ak::J 
22' / cor 

IÍ 7 NOSSAS VIDAS 
\..._,. L..,nálise ,j2 conCJ,çãe: femirnna e estereótiD'Y

sexu21s, em linguagem calcacla no :-iumc,r 
PROD!� r\_-'iD: Léos Prr.x:Juç:õcs Arr;stlcas e C •;i-' 

t�ra.s Ltda. 
OIREÇ/-.:_; DilméJ L(,e� 

(/J / r .. ..r;r

. 8_ IBABAt.�AS 

15' / cor 

19. MULHER NO CARNAVAL
Mostra a redin_iode tiél \fai)aih,K.!ora rural, a l .. ::ir
tir de seu !cc2! de traba!ho. A.borda a má remu
n-:r.:ição, o esgvtamcnto lis1co, a falta ue c1e
c!;es para os l,lt,os e a cspcr:Jnçô da íelormJ
agrár:3.
PF�OOUÇÃO. CE. e r Sf-'
üiHE::Çf\U. J,:;,,,_i Mc;o, M..:i,,..::J Mc1re:1cs S11v::i

n.1 :, ! :' ... 11 1 · 
3.' /CUfi 

_ J. QUEM TE VIU, QUEM T.V.
Trata do espaço que as i1tulnores oos setores 
c-:x)ulares té·Y cc:r''.ro doe: �1c1os de comL:ni
cação de mass3 
rRODUÇÃO. Ale;..a !...eirr>..:; 

Sc.!ar,a K1ur. 3r, 
R�ALIZAÇÃO. Rede Mu!r,:;, 

-r·,r 
�'-

-l.1. UMA MENINA EM DEZ
J-.;:;·resenta s:o:csccntes e_,, 1,vera'll fi1r;os, u1s
c>noo s.;:.is é'xxr·ências, seus sont1os e asp1-
r ..: '! .,.;e:.;. 
:-:- :.t z;c::> ::arT-2.Tl :...:aí,oso, Cecilia S1-

... ,, ,.,, •: :;1:r,retl, e outrry 

� 



23. MULHERES ORGANIZADAS -
CLUBE-OE MÃES
Com o ob1etivo de esti!T'Lim d v; .. gar1!zaçá·� e e
pãrticipação das mulnert:S ri0 rrov rr1er-,1::: pop;__
lar, este videv rnostra o 'JlJe é a v!da e e: !r;;0:1
1110 ua mvlner que cCJIT'.eça é.! µdf,, __ i�· je ,.-,
movirPento popu!ar
PHODUÇÂO: Ccnuo de Ciut>t! Je v'.ã,_.- · ,:;P

�2 1 C:Y 

2d RETRATO DE MULHER

r
)

C:. 
C.J. 

LJocumentáno i:x)ét,co sctxe o cai .J,ano (Xi 

lher brasileira St:U CXYlteúdo é a rns16na e� 
quec1oa E; apagaua das no&sd� ar ��sa:1:1 

além da nossa luta ro dia a d:a. atra\,.6" ,j� 
inúmeros papé•:: que aesc-rrpennarnr.JS. 00n2 e•. 
casa, ae mãe, oe !ilha, O<!. traoa,tiac::o;:.. J., e� 
ludan'e. (!{: ÍE:f r '1 !d. 
PROD.JÇÂG. L�r·r •30· :::-arr::;,st., 

·,s : ccr

TERRA PARA ROSE 
ílr;t·�\é:l ;, ... - ·=:- 'i. ·:::.--1 n•) s-�- ,.,,,::t·,:; 
ccnf!!túS t;· . "·.:' . : .. · ... -�� r ...... :' as � �J:- . --:1.... . ;__._� s;�;·: r-
terra ou:-21-;tc J\J _.., :� ..,[o ca. :..J�-- --.--: . -·-.L J 
r�i/RS, err --./'_.t ,; , ·:; .:.� ira/ :;E::;·�'.,..,. '.·.: tü�:. O( 
íT.u!heíe�. r r ;1_-' ... , �]S;.,.<.,':-2.5, e CS p,_._._ :. 'Jté:!;;CJ
nistas CGS rr<(i("',s::1.':JS '.Y. r;riõS'.c...-:_é� ::.• _,· ,es::.;-�S 
esperas, ce,n1'r;':1(l .. , �'É(;UâS ':.: S</'-, -
por estas 1ár r '1� 
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1 JOC 

APRESENTAÇÃO 

A grande contribuição da JOC ao Movimento Operário está na sua 
insubstituível tarefa de formação e organização da massa da Juventude 
Trabalhadora. 

Para atingir este objetivo contamos com um MlTODO. O método são os passos 
na caminhada. A VIDA dos Jovens Trabalhadores e a AÇAO que 
desenvolvemos frente a ele é o conteúdo fundamental desses passos. 

Na militância do dia-a-dia e em nossos encontros, reuniões e atividades 
sentimos a necessidade de descobrir e conhecer, de aplicar e viver corretamente 
nosso método de trabalho. 

Da mesma forma, vemos a importância de conhecer e utilizar técnicas e 
dinâmicas comprovadas, pela prática, como meios indispensáveis para garantir 
os resu I ta dos esperados. 

Frente a estas necessidades apresentamos esse material como um instrumento 
para nossos trabalhos, em nossa ação-militante. 

Esperamos e desejamos que ele seja estudado e discutido nos grupos e, 
sobretudo, confrontado, na prática, para que com a aplicação correta do 
Método e utilização destas técnicas, possamos melhor atingir os objetivos do 
Movimento. 

A EQUIPE NACIONAL 
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INTRODUÇÃO 

A JOC, desde sua criação por 
CARDIJN e alguns Jovens 
Trabalhadores, vem vivenciando, 
refletindo e reafirmando sua 
metodologia de vida e ação. Uma 
metodologia em que estes dois 
elementos, VIDA/AÇÃO se integram 
e se transformam. 

É a isto que chamamos Tarefa de 
Educação pela Ação dos Jovens 
Trabalhadores, a partir deles e no 
meio em que vivem. Esta Tarefa de 
educação, se faz entre, por, para, e 
com os Jovens Trabalhadores e se 
dirige a toda a massa de jovens 
trabalhadores os quais acreditamos 
capazes, responsáveis e protagonistas 
de sua própria libertação. 

Entendemos a Educação sempre 
partindo da Ação dos mesmo Jovens 
Trabalhadores e provocando sua 
própria organização. 
Para concretizar esta tarefa de 
educação, precisamos de um método 
de trabalho. 

METODO 
E o conjunto de todos os passos 
dados para alcançar o objetivo 
previsto. E o COMO agimos! 

Vamos situar aqui, agora, os 
elementos que julgamos necessário 
levar em conta na Revisão da ação 
mi I itante, para assegurar a 
concretização da aplicação do 
Método, sua eficácia e 
conseqüentemente a libertação 
integral dos jovens trabalhadores, e 
de todo o povo oprimido. 

• 

Estes elementos, duma ou de outra 
forma, estão sempre presentes nas 
reuniões de militantes e assembléias 
com Jovens Trabalhadores: 

1. O QUE REVISAR

O ponto de partida é revisar nossa
ação. E a partir dela é certo que
veremos a situação I igada com
nossa VI DA. Não a vida em geral,
mas os fatos nos quais, estamos
implicados.

É somente vendo O QUE NOS
ATINGE que chegaremos à
mudanças reais em nossa vida,
nosso ambiente e na situação que
nos atinge.

A situação geral, mais global,
também pode e deve ser revisada,
porém, a partir dela temos de
chegar ao ponto concreto em que
estamos implicados, e sobre o qual
realizaremos a ação.

2. COMO VER

A - O que acontece ao meu re,ior
todos os dias? No meu 
bairro, no meu trabalho, na 
minha escola, na minha 
família, na minha cidade? 
Quais são as reações que têm 
os trabalhadores? os 
moradores do meu bairro? os 
jovens que vivem esta mesma 
situação? 

Isto nos dará imediatamente uma 
visão da realidade, duma forma bem 
concreta e real. 

Também é muito importante ver 
quantas pessoas vivem a mesma 
situação. Isto nos dará uma visão da 
dimensão da situação. Se é individual 
ou coletiva. 

B - Quais são as conseqüências 
para as pessoas que vivem 
esta situação? Isto para 
termos idéia da gravidade e 
profundidade do problema, 
da influência da situação 
sobre as pessoas, e ajuda a 
chegar às causas da situação. 
Na medida que vamos 
aprofundando sobre o por 
que da situação, vamos 
clareando por que temos que 
agir, pois nossa consciência 
nos leva a lutar juntos para 
sair desta situação que 
oprime a todos. 

C - Por que as pessoas sofrem tal 
situação? Ar vamos ver que 
não vivemos tal situação por 
acaso, e sim por que existem 

razões (causas). Encontrar as 
causas significa já um passo 
para encontrar a solução. 
E podemos nos fazer 
perguntas como: A quem 
prejudica ou beneficia .tal 
situação? De quem depende a 
solução? Por que já não foi 
solucionada? Tem sido 

. t sempre assim .... 

Vamos descobrir, então, que as 
soluções não são muitas vezes tão 
simples. Que as soluções concretas 
estão muito condicionadas por 
fatores externos. Veremos que 
embora haja razões como estruturas 
econômicas, políticas, repressivas, 
existem também os 
condicionamentos culturais, falta de 
organização dos que sofrem tal 
situação ... 

D - É importante ter a atitude e 
o espírito de investigação
para conhecer, cada vez mais
profundamente o por que da
nossa situação, os fios·que
formam a trama e tornam
mais difícil o conhecimento
da nossa sociedade. Daqui,
pode sair provavelmente a
exigência dos planos de
Formação Complementar
necessária para os militantes
avançarem na sua ação de
forma segura.

E - A nossa primeira 
preocupação deve ser: saber 
o que pensam nossos
companheiros a respeito da
situação que estamos vivendo.

4 
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Assim, ao mesmo tempo que iremos 
aprendendo iremos provocando os 
jovens trabalhadores a perceberem a 
situação concreta que vivemos, e 
muito naturalmente sermos 
responsáveis por sua mudança. 

F - É fundamental conhecer a 
capapacidade de reagir dos 
nossos companheiros, suas 
experiências de reações 
anteriores. Se não levamos 
em conta isto, estaremos 
propondo coisas que os 
jovens trabalhadores não 
querem ou não estão 
preparados para fazer, e nos 
sepa{:aremos deles, rompendo 
um processo educativo, que 
possibilitaria que 
descobrissem as etapas 
seguintes. 

3. ATITUDE PARA VER

É fundamental termos um 
instrumento: a pesquisa; e termos 
uma atitude: espírito de pesquisa. 
Não devemos pré-julgar, mas 
devemos ver e analisar com 
profundidade. 

Ter um espírito ou atitude de 
pesquisa, é estar atento à vida 
concret a das pessoas, aos 
acontecimentos e ações nos quais 
estamos implicados e também buscar 
a maneira de agir para responder às 
necessidades e aspirações 
manifestadas. 

Um verdadeiro militante não é 
aquele que "VÊ" tudo, mas aquele 

que também aprende com os outros. 

Esta capacidade para VER, é um 
processo progressivo. Aos poucos 
nossa visão da realidade vai se 
tornando mais completa, mais real, 
até chegarmos a uma visão global 
da sociedade em que vivemos. 

4. COMO JULGAR

A - Nossa Opinião e consciência: 
É importante que cada um 
diga o que pensa. É preciso 
exigir um esforço do nosso 
cérebro e a capacidade que 
cada um tem para refletir. 
Somente assim cresceremós 
em nossa capacidade crítica 
e responsabilidade. 

Somente comparando entre 
nós, o que acontece, com o 
que queríamos que aconte· 
cesse, começamos a ter crité
rios próprios do que queremos 
e não seremos utilizados. 

B - A opinião e consciência dos 
demais: 
O que pensam e o que fazem 
outros grupos operários 
organizados/ Por que pensam 
assim? É importante escutar 
e conhecer a opinião e ação 
dos outros, em especial 
daqueles que têm os mesmos 
objetivos de libertação da 
classe trabalhadora. 

A luta para construir uma 
sociedade nova e um nov0 
homem não é expontânea e 
nem se improvisa; por isso 

6 
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merece nosso respeito e 
nosso interesse em saber o 
que outros operários estão 
fazendo durante anos e assim 
compreenderemos a 
complexidade da solução e a 
importancia de 
comprometer-se durante 
toda a vida. 

C - Confrontação: 
É necessário captar e 
confrontar tudo o que nos 
diz esta situação, com: 
- a nossa concepção do

Homem
- os valores que o Homem

vive ou que são destruídos
pela atual situação.

- o modelo de Homem que
Cristo nos mostrou, a
Bíblia, o Evangelho

- a Declaração Universal dos
Direitos do Homem

- o pensamento e o
testemunho dos grandes
lutadores do povo,
reconhecidos pela massa.

- a história da luta dos
povos para libertar-se.

Todos os militantes não 
usarão todos estes pontos de 
referência, ou pelo menos 
não todos de uma só vez. O 
importante é não nos 
limitarmos à nossa simples 
opinião, que embora seja 
muito importante, será 
sempre limitada. 

Esta confrontação entre a situação e 
o conjunto desses pontos de
referência desenvolve nossa

capacidade crítica e vai elaborando 
ou formulando os novos valores que 
devemos viver. Ao mesmo tempo 
nos ajuda a ir percebendo os 
elementos que devem compor a Nova 
Sociedade que queremos construir 
a serviço dos homens. 

D - Autocrftica e transformação: 
Aqui é preciso desenvolver 
uma crítica de nós mesmos, 
que nos leve a uma exigência 
de mudança pessoal e 
coletiva. 

Isto quer dizer que temos de 
ir arrancando de nós tudo o 
que for germes de exploração 
dos outros, e de nós mesmos: 
egoísmo, preguiça, vaidade, 
desejo de poder que só 
conduz o homem a ser uma 
máquina de consumir, 
produzir, destruir. 

Não podemos esperar as 
novas estruturas para 
começar a viver os novos 
valores. Ê preciso vivê-los já; 
como uma antecipação do 
que vai ser a Nova Sociedade. 

5. DIANTE DE QUE AGIR

A revisão ou análise da situação. e o 
ju(zo que fizemos dela nos dirá como 
qualquer atuação não será mais do 
que uma solução parcial. Ê evidente 
que só uma mudança global, pode 
eliminar as causas de nossa situação. 
Portanto, qualquer ação ou plano 
deverá ter sempre perspectiva 
globais, ainda que nem sempre se 
manifestem explicitamente. 

8 
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Cada ação por pequena que pareça, 
deve ser um passo a mais dentro do 
conjunto de passos e esforços de 
toda a Juventude Trabalhadora e do 
povo em geral. As ações diárias 
devem estar inseridas dentro do 
plano a longo prazo. 

Portanto, teremos que fixar alguns 
objetivos fundamentais a longo 
prazo, dentro dos quais iremos 
inserindo as situações e 
compromissos concretos que deverão 
sair de cada Revisão de Vida e Ação. 

6. COMO AGIR:

Tendo em conta o anterior, devemos 
esclarecer bem quais são os objetivos 
imediatos ou diários da ação para 
que a Revisão nos traga cada vez 
mais novos elementos, sugestões ou 
motivações e resultados. Assim 
vamos determinar: 

A - Que pretendemos fazer em 
nossa empresa, nosso bairro, 
etc? Por qual problema 
vamos começar a agir? Quem 
mais está sentindo este 
problema? 

B - Determinar com quem vamos 
fazê-lo. Seguir sempre de 
perto um número 
determinado de pessoas que 
são, ou serão nossos 
companheiros. Ver quem 
está disposto a assumir algo 
peles mesmos objetivos. 

C - Como vamos motivá-to, 
tendo em conta seu nível de 
compromisso e sua 

consciência? Ass.im 
poderemos repartir as tarefas, 
em função de como cada um 
de nossos companheiros está 
disposto a comprometer-se 
na Ação. 

D - Que meios vamos utilizar? 
É bom ver todos os meios já 
existentes à nossa disposição, 
e se são necessários buscar 
outros meios. 

E - Quando vamos fazer e 
quando vamos revisar os 
resultados? Qual o tempo 
que damos para realizarmos o 
primeiro passo? A avaliação 
deve ser feita periodicamente 
para garantir uma 
reorganização da ação e do 
Movimento. 
A avaliação periódica garante 
o Método da JOC e sua
atualização.

7. COMO AVALIAR NOSSA AÇÃO

A - Avaliação da Ação, é
comparar o resultado do que 
já se está fazendo com os 
objetivos propostos. Sem 
avaliação, não há avanço 
porque não se readaptam os 
objetivos à real idade que vai 
mudando. 

8 - Como avaliar nossa ação. 
1. Comparar o que se

conseguiu com o que se
queria conseguir.

2. Julgar se o que estamos
realizando traz mudanças

10 
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ou não. Isto é, se nossos 
companheiros estão 
reagindo, se participam 
conscientemente, e se vão 
se comprometendo, se vão 
se transformando, se vão 
se criando um mínimo de 
organização ou grupos 
firmes, dirigidos pelos 
mesmos jovens operários, 
se assumem as 
conseqüências da ação, 
inclusive o aspecto 
financeiro, e se 
conseguimos o resultado 
que queríamos com as 
reivindicações. 

C - É importante avaliar tudo, 
por pequeno que seja, dentro 
do conjunto que estava 
nrevisto acontecer. Cada ação 
é um passo à frente, uma 
vitória diante do comodismo, 
rotina, egoísmo, 
inconsciência 3 dependência. 

D - Valorizar tudo o que 
conseguimos na ação: novas 
experiências, novos meios de 
organização, avanços, mais 
confiança em nós e nos 
jovens trabalhadores ... 

E - Julgar se os meios que 
estamos utilizando são os 
mais adequados e se são 
suficientes. Ver quais as 
dificuldades que 
encontramos, tanto de nossa 
parte, como do Movimento 
de realidade ... 

F - Revisar o financiamento da 

ação, seus meios e sua 
organização: quem �inanciou 
e como! É dessa avaliação 
que surge a exigência de 
assumir financeiramente o 
Movimento como algo nosso. 

G - Daí, é o momento, de julgar 
se o que estamos taiendo 
deve continuar ou não e por 
que. Isto é, precisamos ver as 
motivações e os objetivos que 
tínhamos, se continuam 
válidos para nós e para os 
jovens trabalhadores 
implicados. 

H - Avaliar o papel e o lugar que 
o Movimento desempenha na
ação. Se algum jovem
trabalhador descobriu a
JOC, e através de que; se a
JOC está se estendendo e se
esta extensão é proporcional
à capacidade do Movimento.

- Tudo isto, cria então uma
série de exigências para o
grupo que realiza a ação, e
para o movimento no seu
conjunto: necessidade de
mais informação e formação,
diferentes formas de
coordenação, revisão dos
meios do Movimento
(jornais, encontros de
massa ... ) Assim se assegura
que o Movimento e seus
meios estejam em função da
Ação de seus Militantes e
Jovens Trabalhadores .

t 

INTRODUÇÃO 

Há algum tempo, ouvimos sempre 
de militantes de diversos níveis dentro 
do Movimento, expressões negativas, 
e pessimistas sobre COORDENAÇAO 
DE REUNIÕES . 

Chegamos até mesmo a encontrar 
responsáveis de cidades que têm 
"Pavor" quando têm nas mãos esta 
tarefa. 

De onde vem este medo? 
Sabemos que isto ocorre menos com 
os companheiros que já 
desenvolveram uma experiência de 
grupo de jovens, de comunidade, ou 
que assumiram o compromisso a 
partir de uma ação bem coordenada 
no local de trabalho. 

Sentimos mais este problema, nos 
companheiros, que a partir da 
adolescência, não viveram a 
experiência de grupo de jovens, 
comunidade, ou não foram 
suficientemente acompanhados. Ou, 
quando não foram formados 
integralmente a partir de sua AÇAO 
e da reflexão sobre desenvolvimento 
da mesma com seus companheiros 
no local de trabalho, bairro, ... 

Temos visto reuniões de 
militantes, encontros com jovens 
trabalhadores, que não terminam 
bem, ou então não rendem tudo que 
poderiam render, dentro dum tempo 
determinado. 

Temos visto com freqüência nas 
cidades, equipes de coordenação, 
de revisãq, fazerem duas, quatro, seis 

reuniões para conseguirem uma 
revisão mais completa do trabalho 
da cidade e concluírem um 
planejamento. 

Claro que estes problemas têm 
várias causas, e não vamos aqui 
analisá-las uma por uma. Vamos 
pegar apenas alguns aspectos nos 
quais sentimos mais dificuldades: a 
COOROENAÇAO, o 
ENCAMINHAMENTO E 
AVALIAÇAO DAS REUNIÕES. 

Vamos, inicialmente, tentar 
caracterizar uma reunião de 
militantes, onde percebemos alguns 
problemas. 

Numa reunião marcada para um 
domingo às 12 horas, começou com 
um atraso "normal" de UMA hora . 
Foi preparada por dois coordenadores 
mais uma militante. Eles pensaram o 
conteúdo, a dinâmica . .. 

. .. No entanto, um dia antes, uma 
das coordenadoras começou a 
levantar dúvidas ... 

B.: Quero conversar com você sobre 
a reunião de amanhã, não me 
sinto tranquila em garantir o 
resultado que queremos, da 
forma como vamos encaminhá-la. 

B.: Tá certo, amanhã, antes da 
reunião a gente acerta os pontos. 

L.: ( ... no outro dia .. . ) Oi 
companheiro, tudo bem? e a 
nossa reunião? 

B.: Tô lega li Vamos fazer um lanche 
e conversamos. Qual é o 
problema? 

12 



L.: Pois é, não preparamos bem a começar, prá gente terminar Bom, assim encerra-se a a todos os participantes. A pauta 
reunião. Não levamos em conta mais cedo. primeira parte da reunião. de preparação deve ser bem clara, 
que ela é continuidade da 

A.: Esta reunião é continuidade da 
Para o que estamos buscando contendo: objetivos, conteúdo, 

última R. Militante. Esquecemos com este material, não é dinâmica, e o tempo. 
de partir das questões que não reunião de setembro. necessário vermos até o final da Tendo isto bem claro, 
aprofundamos naquele dia. Vamos ler a última parte do ,. reunião. Até onde chegamos dá evita-se perder tempo, e que os 

8.: Mas, espera, os setores não 
relatório, com os pontos que 

' 
par9 analisar. participantes desviem-se do 

ficaram de trazer os cartazes? 
vamos discutir hoje. 

: QUAIS SAO OS PROBLEMAS assunto central. 
De trazer a reflexão? A.: Agora, a 1. vai dividir os QUE VOCES NOTAM NESTA b) Preparação do Material

L.: Olha, quanto aos cartazes ... 
grupos ... REUNIÃO? O coordenador, ou animador, deve

não sei, no meu setor não L.: Espera, acho que primeiro vamos • E NAS REUNIÕES QUE antes da reunião, organizar todo o
fizemos . . . e tô em dúvida ... escolher um secretario para hoje. VOCES FAZEM NO SEU material que será necessário,

8.: Temos que ver o que os ... há um jogo de empurra ... GRUPO, NA SUA CIDADE? éonfor'me o tipo de reunião : papel,
pincéis atômicos, Ganetas, giz,setores conversaram. P.: Tá bom, eu fico! 
quadro-negro, textos, gravador,

L.: Mas, já sabemos que não 1.: Então vamos dividir em grupos slydes ... 
conversaram nada sobre de 3? 

VAMOS VER DESDE Inclui-se aqui também aaqueles pontos, então temos Vamos contando de 1 até 4, e 
O PRINCO>IO: preparação do local da reunião,que fazê-lo hoje ... cada um guarda o seu número ... Uma boa reunião deve levar em como vão ser colocadas as

A.: Oi gente, pois é, tô chegando J.: Mas assim não vai dar, vai ficar conta: cadeiras, em que disposição, isto
prá gente preparar os cartazes. um grupo muito pequeno, também conforme o tipo de

L.: A gente tá pensando aqui em diminue a reflexão ... 1. A PREPARAÇÃO DA REUNIÃO. . reunião e o tamanho do grupo. 
mudar a dinâmica da reunião. P.: Acho que é melhor contar só 

A preparação é um fator muito c) Os objetivos
Vamos esquecer os cartazes. até 3 ... Toda reunião/encontro, ao ser

A.: A gente pode então fazer grupos Quem é 1? Quem é 2 ... ? importante para o bom rendimento 
convocado, deve estar bem claro ede qualquer discussão, reunião de 

mixtos, com o pessoal de bairro, M.: Gente, espera, prá mim não está militantes ou encontros. definido o seu objetivo.
de fábrica ... claro o que vamos conversar nos 

- As pessoas que preparam são as A primeira �oisa que o
8.: Acho que dá, pois mixto vai grupos! 

que coordenam a reµnião. coordenador deve fazer é
enriquecer mais, o que você L.: Então vamos ver, na última - É importante dividir tarefas como : justaménte procurar situar, bem
acha L? reunião, não vimos todos os 

. Secretária claro, para todos os participantes :

L.: É ... também penso assim. 
pontos, por ex.: o que fazer com Animação Qual é o objetivo da reunião. É
os jovens que foram ao passeio 

. Horário importante também que sejam
8.: Então ficamos assim, e também de julho, com os adolescentes 

j . Alimentação comuns a todos os participantes.
já é 13,30 e o pessoal começa a que estão surgindo. Então são • Finanças Ao iniciar uma reunião, ochegar. estes dois pontos e outros que - Quem se encarrega dos pontos

estão a( na folha, que vamos coordenador deve cientificar se os. . . o pessoal chega se específicos do aprofundamento . objetivos do grupo são comuns. Secumprimenta e vai se espalhando discutir, em 1 hora, nos 
a) Preparação da Pauta não são comuns, seu primeiro cui-pela sala ... grupinhos. 

E muito importante ter os pontos dado deve ser 0 de levar o grupo a
l.: então, gente vamos eAtrar e da reunião escritos, e distribuí-los estabelecer objetivos comuns, para
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que ele possa trabalhar com mais 
facilidade, e os resultados 
satisfaçam a todos. 

2. CONTEÜDO DA REUNIÃO

Sabemos que este não é um 
problema em nossas reuniões de 
militantes, ou em assembléias com 
Jovens Trabalhadores. No entanto, é 
fundamental ressaltarmos aqui a sua 
importância. 

O conteúdo é a vida da reunião, da 
·assembléia. É como a vida que vai
saindo nas cores, através do pincel do
pintor.

Uma reunião s6 é bem sucedida
quando o seu conteúdo responde a
todos os seus participantes, quando
estes sabem o que esperam, o que
vão encontrar, refletir, decidir.
E para que responda a todos, deve
partir da vida de cada um, das
repercussões coletivas, da realidade
vivida pelos participantes, e pela
Juventude Trabalhadora.

É importante partir também da
AÇÃO que cada militante, cada
Jovem Trabalhador já realiza no
bairro, na fábrica .. .
É igualmente necessário levar em
conta o que o conjunto das ações
que militantes, jovens, trabalhadores
realizam naquela cidade.

Tudos isto quer dizer que o
conteúdo da reunião é sempre:

a VIDA e 
a AÇÃO, que geram 

a transformação da realidade em que 
vivem os Jovens Trabalhadores. 

É esta AÇÃO TRANSFORMADORA, 
vivenciada, e refletida que garante 
fundamentalmente o crescimento, a 
formação dos Jovens Trabalhadores, 
e a mudança das estruturas 
escravisantes que temos. 

Ê esta AÇÃO TRANSFORMADORA, 
que garante a libertação das pessoas 
e das estruturas de Ópressão. 

Os jovens trabalhadores formam-se 
na ação, e, através dela transformam 
o mundo!

3. DINÃMICA

Estando bem claro o conteúdo, é 
hora então de pensar, COMO e 
QUAL A MELHOR FORMA, de 
encaminhar a reunião, para que as 
discussões aconteçam, e o resultado 
seja claro e de consenso. 

É muito importante prever a 
dinâmica. Para isto, tem-se que levar 
em conta: o conteúdo, 
o número de participantes
o seu n (vel de consciência
seu n(vel de organização
seu nível de participação
tempo disponível e necessário para
reunião.

Conforme cada caso, conhecemos 
diversos r:neios de fazer a reunião 
caminhar melhor. 

É importante observar também, que 
o co0rdenador TEM que estar atento
-a necessidade de, durante o
desenrolar da reunião, utilizar outras
formas de dinâmica, que não estavam
previstas.

16 
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- QUAIS SÃO AS FORMAS, TIPOS
DE DINÂMICA QUE VOCÊS
TEM UTILIZADO NO SEU
GRUPO, NA SUA CIDADE?

- QUE OUTROS TIPOS DE
DINÃMICA ALGUÉM DO
GRUPO CONHECE, QUE
AJUDAM A ENCAMINHAR BEM
UMA REUNIÃO?

Vamos agora conversar um pouco 
sobre as formas de dinâmica que 
conhecemos. 

a) Plenário:
É uma forma muito usada. Todos
os participantes ficam numa
mesma sala, de preferência
sentados em círculo ou
semi-círculo, de acordo com o
total de participantes e o tamanho
do local.
É usada para fazer a abertura,
discutir e aprovar a pauta,
colocação dos resultados de
trabalho de grupos, etc ...

b) Grupos:
É também muito comum, tão
comum, tão simples, que muitas
vezes usamos o trabalho de grupo,
sem pensar muito, e o resultado
não satisfaz. Isto porque, para que
um trabalho de grupo dê certo, é
necessário olhar bem vários
fatores:
- O que queremos que o grupo

faça.
- O nível dos participantes do

grupo.
Conforme o conteúdo e o que
se quer, podemos: misturar ou
separar os participantes segundo
os níveis.

- Levar em conta o entrosamento
entre os participantes. Se as
pessoas nunca se viram, a
melhor coisa é antes de iniciar o

trabalho, provocar um rápido 
conhecimento entre elas. 

- Escolher uma pessoa para
anotar as reflexões do grupo.

- O coordenador do grupo, deve
estar por dentro e seguro, não
só do que vai se discutir naquele
momento, como também dos
passos seguintes, na reunião.

- Prever os passos que o grupo vai
dar dentro do tempo previsto.

c) Painel:
E o painel - quem não conhece?
- É bem simples também. Deve
ser usado, quando queremos que
uma discussão, seja ao mesmo

· tempo profunda e mais rápida. Ou
por exemplo, em encontros
quando temos um plenário que
dura 2, ou 3 horas, daí a pouco,
tem gente cochilando,
conversando.

O painel, além de tornar rápida a 
discussão, aumenta o interesse 
pelo assunto que se discute. É o 
seguinte: 
- O coordenador chama alguns

participantes (conforme o
número total) para sentarem-se
no meio do plenário. Estas
pessoas (PAI N E L) têm então
um tempo para colocarem em 
comum suas opiniões e
discutirem o tema.

- Enquanto isto, o restante dos
participantes, ouve em 
silêncio, faz anotações e
aguarda encerrar o tempo do
painel, para entrar na
discussão.
Pode-se também montar um 
painel com os secretários dos
grupos, dependendo do
assunto.

Número de pessoas no painel: 
- mínimo 3
- máximo 7

Tempo: mínimo: 10 minutos 
máximo: 20 minutos 

É uma técnica que serve bem para 
"esquentar" os participantes a ter 
um plenário bem participado. 

d) GV-GO (Grupo de verbalização/
grupo de observação)
Este se parece com o painel.
É importante também porque
provoca a discussão entre os
participantes:

O coordenador divide os
participantes em grupos (conforme
o número). Um grupo maior fica
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no centro, e em torno dele, o 
coordenador coloca grupos 
menores. 

O grupo do centro, é que vai, num 
primeiro momento, aproft!ndar, 
discutir. Os outros grupos, ficam, 
em silêncio ouvindo atentamente a 
discussão do grupo do centro, e 
anotando complementações, 
questões, observações, 
esclarecimentos, que acham 
necessário fazer ao grupo do 
centro, no momento certo. 

Há depois um momento, de abrir 
para os grupos colocarem as 
questões anotadas, e a partir 
destas, continua-se a discussão, 
que inicialmente pode exigir mais 
do grupo que ficou no centro. 

O coordenador, deve ter o cuidado 
de depois que abrir a discussão 
para o plenário, os participantes 
do grupo do centro não 
continuarem monopolizando a 
discussão. Para dar certo esta 
dinâmica é bom observar: 
- Respeitar o tempo de discussão

do grupo central.
- Que as questões estejam bem

claras.
- Tempo de discussão: 10 a 20

minutos.
- Grupo de verbalização: 5 a 8

participantes.
- Grupo de Observação: 3 a 5

participantes.

e) Cochichos:
É também uma forma muito usada.
Todos os jovens, em geral, gostam
de ''cochichar". Talvez por isto esta

técnica dá tão certo! 
Quanta coisa se resolve após um 
rápido "cochicho". 

É bem simples: divide-se o total 
dos participantes em grupos 
pequenos. Aqui o critério, em 
geral é juntar o.que estão mais 
próximos. 

Após o tempo determinado, todos 
revelam o que cochicharam, para 
saber se os resultados formam um 
consenso. Isto é, se revelam as 
mesmas decisões. 

Tempo: 5 a 15 minutos. 

N� de pessoas: 2 a 3 pessoas. 

4. MEIOS

Outros elementos complementares e 
necessários para uma reunião. 

a) Quadro-Negro - Cartazes:
São os no�os aux i I iares. E como
ajudam! Pois possibilitam a todos
os companheiros VER os
resultados.

E todos nós sabemos o quanto é
importante para uma boa
compreensão, OUVIR, e VER um 
relato. Isto nos ajuda a todos a
receber melhor as informações.

Os cartazes têm a vantagem de
serem móveis. Além disso podem
ter usos diversos:
- facilitar o trabalho da secretaria,
- enfeitar a sala de reuniões,
- fixar avisos,
- manifestar a nossa opinião,
enfim transmitir um grande
número de mensage[ls que
queremos transmitir ao grupo,
antes, .durante e depois da reunião.

' 

• 

b) Jornal-Mural.
Quem já ouviu falar de
jornal-mural? Quem já fez um no
seu grupo, na sua cidade? O que
é isto?

Todos nós temos necessidade de
saber os últimos acontecimentos
sobre: Juventude Trabalhadora,
Classe Operária, Religião, Igreja,
Política ... , a vida dos nossos
companheiros ...

Pois o jornal-mural, é uma forma
de cada um passar aos outros
companheiros as informações e
novidades que tem. Para isto,
basta um grande cartaz
(cartolina, papel jornal, feltro,
cortiça .. . ), preso num local bem
visível a todos.

c) Teatros, jograis, música, desenho:
Estas já são formas
definitivamente aprovadas por
nossos grupos de militantes.
Temos visto constantemente, em
todas as cidades, um mundo de
criatividade que sai dos jovens
trabalhadores e militantes, a partir
de teatrinhos e jograis ...

Além de dar toda uma dinâmica,
que anima e empolga, tem um 
conteúdo de vida, de cultura, que
os jovens transmitem,
desenvolvendo-se através desses
meios ..

É muito importante utilizar meios
assim, principalmente em grandes
encontros, pois se atinge o
objetivo, e não cansa os jovens.

5.0TEMPO 

É muito importante prever o 
conteúdo, a dinâmica, mas isto não 
funciona - se não pensamos e 
organizamos tudo isto dentro de um 
TEMPO DETERMINADO. Temos 
que combinar muito bem: 
o conteúdo o tempo a dinâmica
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6. A SECA ETAR IA

É outro afator indispensável em 
todas reuniões. Nem todos os 
militantes dão a importância devida 
ao papel de secretariar. 

Secretariar, não é uma tarefa "a 
mais" da reunião, mas um papel, 
uma função! 

Hoje, estamos, em todo o Brasil, 
discutindo e concretizando uma 
forma de conservar a nossa história, 
a nossa ação. Todos percebemos a 
importância disto. E como fazer 
isto? Claro que se não conseguimos 
anotar o conteúdo das nossas ações, 
das nossas discussões, 
questionamentos, decisões, nunca 
teremos escrita a nossa história. 

É muito importante também, que 
todos os coordenadores e mi I itantes 
tenham as decisões e reflexões em 
suas mãos, escritas duma mesma 
forma, e CLARAS. Pois, muitas 
vezes, uma palavra, uma frase, muda 
todo sentido duma reflexão ou 
decisão. 

Por estas, e outras razões, é muito 
importante irmos adquirindo e 
aperfeiçoando o hábito de anota�. 

Sabemos que tem gente que gosta de 
guardar tudo na cabeça, e vai 
amontoando tanta coisa, que começa 
a ter o "hábito de esquecer". 

Precisamos, justamente, discutir 
entre nós a importância de 
secretariar as reuniões e irmos nos 
exercitando, a partir das anotações 
que fazemos da nossa experiência. É 
justamente o fato de descobrirmos 
a importância que tem a Secretaria, 
que vai nos ajudar a ASSUMIR este 
papel. 

É um desafio para nós, militantes 
operários, jovens trabalhadores: 
Escrever e sistematizar, ordenar a 
história da nossa experiência, do 
Movimento JOC. Podemos ter a 
certeza de que assim estaremos 
escrevendo, sistematizando 
ordenando parte da história das lutas 
da Classe Operária. 

É muito triste para nós, Jovens, 
numa reunião, ver cada um 
"escorregar", para não ter o 
secretário. Logo nós, os Jovens, que 
temos todo um potencial de 
criatividade e disponibilidade!. .. 

Para o secretário é importante: 

- Anotar TODA A R EF LEXAO
feita pelo grupo, isto é importante
para se entender, depois, com mais
clareza, as conclusões a que o
grupo chegou e entender também
como foi que se chegou a elas. 

- Anotar de forma bem CLARA as
conclusões, decisões a que chegou
o grupo.

- Estar bem ATENTO aos rumos da
discussão. Como participante o
secretário também intervêm na
discussão. No entanto, em geral,
a sua participação fica um pouco
menor que a dos outros
companheiros. Isto pela sua
atenção em perceber e anotar
todos os fatos.
Muitas vezes vemos os secretários
entrarem "quentes" nas discussões
e no final não terem nada escrito,
dificultando assim, fazer um bom
relatório.

- Fazer os relatórios com um
conteúdo claro, de preferência
datilografado, em letras grandes
e com espaço suficiente, para
facilitar a leitura e compreensão.
Sugerimos que os grupos de
militantes, ou de coordenação
elejam secretários por um tempo
determinado: dois, três meses. Isto
possibilitará urr:a revisão de como
ele está desempenhando o seu
papel, corrigir as falhas percebidas,
se aprimorar, e ao mesmo tempo
possibilitará uma certa
continuidade nos relatórios.

7. O COORDENADOR E SEU

PAPEL

Chegamos agora ao coo'rdenador! .. 
Parece que este é o nosso principal 
problema e dificuldade ... Como 
fazer? Qual a melhor forma de 
coordenar uma reunião? Um 
encontro? 
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Estas são algumas interrogações que 
queremos aprofundar com este 
material. O COORDENADOR TEM 
UM PAPEL IMPORTANTE: 
- Tem a função de ajudar o grupo a

colocar, discutir, desenvolver,
expressar e alcançar os objetivos
definidos.

- Não é aquele que "sabe mais",
nem o mais "responsável" pelo
grupo.

- Dele depende, em muito· o êxito
da reunião; do encontro; do grupo
de jovens que ele acompanha ...

- Possibilitar e estimular que todos
os jovens PARTICIPEM da
discussão.

- Inclusive, provocar, com
perguntas, a participação dos
companheiros, principalmente dos
mais tímidos.

- Ter segurança do assunto que está
sendo discutido, sem ser o que
"sabe mais" ...

- Ajudar os participantes a fazer a
ligação com o que foi dito antes,
para ter uma discussão articulada,
coordenada ...

- É importantíssimo valorizar a
contribuição de cada participante,
por igual.

- Saber onde se quer chegar com a
discussão.
Isto quer dizer também ter
perspectivas claras para o trabalho
que está se encaminhando, seja do
grupo que a·companha, do grupo
do setor, ou da cidade ...

- Necessariamente, tem que ser um
dos que prepararam a reunião.

- É importante, que durante a
reunião, o coordenador, faça

sínteses das colocações dos 
outros participantes, nos 
momentos necessários; para situar 
os participantes no assunto, e 
encaminhar a discussão. 

- Para isto, pode fazer anotações
sintéticas, que o ajudem no seu
trabalho de coordenar a reunião.

- Possibilitar que as decisões, as
conclusões, fiquem bem claras;
que todos saibam o que ficou
decidido e assumido.

- Em alguns momentos - de
conflito - um pouco de pausa, de
música, pode ajudar a diminuir a
tensão e o cansaço e ajuda a dar
mais unidade ao grupo.

- É bom, no início da reunião,
situar os companheiros, em que
momento, da nossa caminhada
estamos com esta reunião, com
este encontro. Que passos estamos
dando. Isto ajuda a motivar a
participação e leva os
companheiros a perceberem a
importância da continuidade do
nosso trabalho. Para fazer isto o
coordenador buscará os elementos
necessários, nos relatórios de
reuniões passadas, evitando,
inclusive, repetições de análises,
aprofundamentos ...

- É muito importante dividir as 
tarefas existentes entre os 
participantes da reunião. Fazer
sentir que TODOS têm um papel
importante para o bom
rendimento do trabalho.

- Não deixar que a discussão saia do
rumo proposto, a não ser que o
grupo assim o decida.

COORPG.�)lOll 
/ . 

°"'-"toa.·� 

- Não deve ser "autoritário", pois
não é com "ordens",
autoritarismo, que se encaminha
bem uma reunião, um trabalho.

- Não pode centralizar na sua pessoa
a discussão, e principalmente as 
decisões.

- O seu papel é de PROVOCAR a
discussão, que ela seja o mais
aberta possível, NUNCA deve
decidir, ou fazer valer o seu ponto
de vista, suá opinião.

- Não deixar que os que "falam
demais" tomem conta da reunião.

- Não deixar que se desperdice o
tempo da reunião.

Tudo isso, faz com que o 
coordenador não maneje o grupo, 
mas, que seja um militante, um bom 
animador, que tem sempre atenção 
para com o grupo nas três dimensões: 

* Procedimento com o grupo
* Conteúdo

* Relações de amizade, de
companheiro
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Enfim, é fundamental que a reunião 
seja bem coordenada! Quantas vezes 
saímos frustrados de uma reunião, 
porque o coordenador não 
conseguiu desempenhar o seu papel e 
não chegamos aos resultados 
desejados. 

Ê o mesmo que um time de futebol. 
De forma coordenada, cada jogador 
tem seu lugar e seu papel para fazer o 
gol. Outro exemplo o maestro dá aos 
músicos as notas certas, na hora 
exata. No final, coordenados os 
esforços de todos, temos as mais 
belas melodias ... 

8. AVALIAÇÃO DA REUNIÃO

Uma reunião, por tudo que vimos 
aqui, e pela nossa prática exige três 
partes: 
• Apresentação: para criar ambiente

e permitir maior conhecimento
e rendimento entre os
participantes.

• Encaminhamento dos Trabalhos
• Avaliação_ da Reunião

Isto quer dizer que chegamos ao final 
da reunião! 
Que bom, quando 9s decisões que 
tomamos vão ajudar o nosso 
trabalho! 

Só que ainda falta uma pecinha a 
mais, e que mu(tas vezes não lhe 
damos a importância que merecei 

A AVALIAÇÃO tem como objetivo: 
- Habituar o grupo a avaliar tudo o

que faz. 1 sto trará muitos
resultados positivospara o trabalho
do grupo'."

- Levar o grupo a separar a crítica
do trabalho, da crítica pessoal.
Não é a pessoa, seus valores, suas
habilidades que se critica. Mas sua
atividade específica, que pode ter
sido correta ou falha numa
determinada situação ou
momento.

- A avaliação tem a função também
de reanimar, realimentar o grupo.
Com ela pode conseguir-se uma
maior unidade, participação e mais
rendimento, na medida em que se
consegue analisar os pontos
positivos, negativos e propõe-se
alternativas de ação.

- Possibilita também um ponto de
continuidade, entre a reunião que
termina e a próxima que virá. Isto
facilita ao coordenador retomar os
trabalhos na próxima reunião.

A avaliação, portanto, é o 
termômetro da reunião. Ê o 
momento de criticar, de 
autocriticar-se, e também de 
VALORIZAR toda a reunião, desde 
a sua preparação; o esforço de todos, 
a presença. Enfim são mil e um 
detalhes, importantes, que neste 
momento vale apena colocar. 

Ê importante avaliar, tendo como 
referência: 

Os Objetivos: 

a partir deles vamos avaliar o 
conteúdo, a participação, os 
resultados que chegamos, as 
perspectivas que descobrimos. 

Ê muito importante prever um 
TEMPO para a avaliação, afim de que 
todos tenham a oportunidade de dar 
sua opinião. 

Existem diferentes formas de 
encaminhar uma avaliação, mais 
profunda, mais rápida, ou as duas 
combinadas. Depende da nossa 
criatividade! 
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OS GIGANTES DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 

A indÚstia automobilística é o espécime mais representativo 

dessa fauna tão heterogênea que chamamos de empresa multinacional. 

Em primeiro lugar, porque foi essa indústria que combinou de forma' 

mais notável os processos simultâneos de concentração de capital e 

sua multinacionalização. Pode-se dizer, sem perigo de errar, que 90 

por cento de todos os automóveis produzidos atualmente no mundo caf 

pitalista saem de fábricas pertencentes a não mais do que dez giga,Q 

tescas empresas multinacionais, espalhadas nos cinco continentes. 

Foi também a indústria automobilística, através dos metó -

dos de produção em série e racionalização do trabalho de Henry Ford 

que estabeleceu as bases da atual divisão internacional do trabalho 

característica da empresa multinacional. Ao estabelecer que cada 

operário apertaria apenas um parafuso, e sempre o mesmo parafuso,na 

linha de montagem, Ford abriu o caminho para o emprego maçiço .. .de . 
� � � � -:e ,,,. :\� 

mao-de-obra nao especializada, numa produçao que em seu conjuntó e 

altamente especializada. Basta a, para isso, que um pequeno grupo ' 

de especialista fizesse preliminarmente todos os cálculos e proje -

tasse os dispositivos para essa produção em série. Essa forma de 

fazer as coisas, adotada hoje por todos os setores da indústria, 

permitiria o estabelecimento de fábricas em praticamente qualquer ' 

parte do mundo, tivesse ou não mão-de-obra especializada, tivesse ' 

ou não tradição indu�trial. Finalmente a própria populaçi�agão do 

automóvel, sua produção em massa a outra faze da produção em sé 

rie simboliza, mais do que qualquer outro aspecto do "consumis-

mo", a expansão econômica sob a égide das multinacionais. 

A maior dessas empresas automobilística é a GENERAL MOTORg 

CORPORATioN, com 850 mil da ordem de 60 bilhões de dólares por ano 

disputando o primeiro lugar em vendas com as multinacionais do pe -

tróleo. Seguem-se de perto, em valor de vendas, a CHRYSLER e a FORD 

também americanas. Com valor de vendas muito menor (mas mesmo assim 
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da ordem de 12 a 13 bilhões de dólares por ano), aparecem depois as 

indústrias automobilísticas européias VOLKSWAGEN (alemã)e RENAULT ' 

(francesa), e a ,japonesa TOYOTA. Um Último grupo de empresas ainda 

grandes, com vendas armais de ordem de 4- a 5 bilhões de dólares, in 

clui: NISSAM MOTORES, do Japão, PEUGEOUT-CITROEN, francesa, FIAT, 

italiana e VOLVO, sueca. 

Cada uma dessas empresas engoliu dezenas de outras, que 

por sua vez já haviam engolido empresas ainda menores, num processo 

impressionante de concentração que se iniciou nos anos 20. A Gene -

ral Motors já nocera, em 1908, a partir da fusão de cinco empresas, 

com um capital considerado grande na época, e logo depois absorveu 

17 outros fabricantes de veículos, tornando-se assim maior do que a_ 

FORD. A linha de montagem e a produção em série naturalm en e favo� 

reciam as empresas maiores, com mais recursos para a massificação ' 

do produto. Mas em 1923, quando ainda existiam nos Estados Unidos ' 

88 fábricas de veículos, a General Motors descobriu o ingrediente ' 

que faltava para a verdadeira concentração do capital no setor e 

domínio do mercado: o lançamento de um novo modelo a cada ano. So -

mente as grandes empresas, as verdadeiramente gigantescas, podiam' 

se dar ao luxo de refazer boa parte de sua linha de montagem, de 

seus estampos e moldes, de seus desenhos, uma vez por ano. O recur-

so não visava incorporar aperfeiçoamentos técnico, pois esses nao 

ocorriam com essa velocidade (os principais mecanismos de um automó 

vel, como o virabrequim, a-suspensão mantêm.ainda hoje as caracte -

ríscas desenvolvidas pelos seus primeiros inventores). O objetivo ' 

era desalojar do mercado as empresas pequenas que obviamente nem 

podiam fazer esse investimento anual em projetos e dispositivos de 

produção e muito menos investir na publicidade dos novos modelos. 

Doze ru1os depois dessa genial invenção, já em meio à deprés 

são, havia apenas dez fábricru1tes de veículos nos Estados Unidos. 

Entre os que desapareceram estava o maior produto:r,'de carrocerias, 

F.ISHER BODY CORPORA'.LION, engolida pela GENERAL MOTORS, que se tor -

nou assim maidr do que a FORD. Hoje, apesar da expansão em tamru1ho 
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e poder aquisitivo do mercado nortEJ'arnericano desde os anos 30, apenas 

a GENERAL MOTORS, a FORI) e a CHRYSLER detêm 90% do mercado de automó

veis. 

Dominado e repartido o grande mercado norte-americano, as 

três grandes voltaram seus olhos para o resto do mundo, especialmente 

para Europa, e passaram a engolir, uma após outra, as fábricas euro -

peias de veículos. À frente dessa corrida estava sempre a GENERAL MO

TORS, cuja história se cruzou, após a primeira guerra mundial, com a 

de um outro grupo monopolista gigantesco, a DUPONT, que controlava 64 

fábricas de pólvora nos Estados Unidos já no começo do século e que 

realizou lucros substancias durante a Primeira Guerra Mundial como 
, I 

principal fornecedora dos aliados. Uma forte injeção de capital da 

DUPONT permitiu à GENERAL MOTORS compar a VAUXHALL inglesa e a OPEL 

alemã, além de abrir escritórios de vendas em muitos países e ofici

nas de montagem naqueles países que impunha tarifas proibitivas à i� 

portação do veículo já �ontado. A FORD respondeu a essa ofensiva nos 

mercados mudiais associando-se minoritariamente.a fabricantes locais 

e reforçar1do sua infra-estrutura produtiva. Um notável exemplo dessa 

política foi a cQmpra de terra no Pará, em 1928, onde a FORI) chegou 

a produzir 12 mil toneladas de borracha natural por ano. 

A ofensiva do carro americano nos mercados mudiais prosse

guiu com vigor redobrado no pós-guerra, acelerando a concentração 

dos fabricantes europeus, Na Grã-Bretanha, dez fabricantes foram en

golidos um após o outro, dando origem à BRITISH LEYLAND MOTORS COR -

PORATION, em 1968. Na alemanha os dois grandes uniram-se: DAIMLER 

BENZ e VOLKSWAGEN associaram-se em alguns projetos comuns, e o mesmo 

aconteceu na França entre a PEUGEOUT-CITROEN, que já vinha de uma fu 

são , como indica o nome, e a RENAULT. 

Com a crise do petrÓle�,na década seguinte, começa mais um 

ciclo de êoncentração, tendo como lorça ascendente, dessa vez, a in

dÚs tria j apo1iesa, com seus veículos compectos, de baixo consumo de ' 

combustível; No início dos anos 80, os fabricantes japoneses já ocu

param pdsição de peso np mercado europeu, e penetraram definitivamen 
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te no mercado norte-americano, fabricando mais de 7 milhões de veículos 

por ano, em comparação com cinco milhões produzidos pelas multinaciona

is norte-americanas. 
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A crise de petróleo abriu um novo capítulo na história das multi
,_ 

nacionais. Os grandes fabricantes de veículos viram-se diante do pro -

blema de como manter suas economias de escala, já que a era do combus- 1

tível barato e da massificação do uso do automóvel parecia ter chegado

ao fim. A resposta a esse problema inspirou-se nas técnica de mercado' 

do paeeado, àgora elevadas à dimensão de todo o planeta: o lançamento' 

do "cerro mundial". Um modelo lançado e fabricado simultaneamente em 

todos os grandes mercados. Com isso obtiveram-se novas economias de es 
cala, otimizavam-se os recursos publicitários e reduziam-se as chances 
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doe fabricantes que não tinham presença mundial. A nova economia de ª! 
... � ......... 

cala é obtida ao concentrar a produção de um componente em cada núcleo 

indústrial da empresa - o motor em um país, a caixa de câmbio em outro 

e engenharia num terceiro (a matriz). O carro mundial leva ao limite a 

nova divisão internacionaJ. do trabalho, pondo,fim ao sistema de primei 
1 1 

-

ro usar matrizes nos países centrais e depois transferir os modelos 

aos mercados periféricos. A General Motors, mais uma vez, foi pioneira 

no lançamento do "carro mundial". A crise também força fabricantes à 
- - 1 

concentraçao tendo como linhas mestras a reduçao de custos, e a 1 acomo-

dação perante a ofensiva do carro japonês. A Ford associa-se à Peugeaut 

na Europa; a General Motors associa-se à Izuzu e à Toyota. A 

wagen compra as fábricas da Chryeler na Argentina e Brasil. 

Volks -

,A'onda de fusões de empresas européias detonada pela penetração• 1 
. 1 

dM multinacionais norte-americanas no pós-guerra, não ficou restrita 

à indústria automobilística. A autofagia atingiu todos os ramos da pro 
1 

dução e const�tuiu-se, mesmo, no fenômeno dominante do cenário econômi 

oo europeu dos anos 60. Somente na Grã-Bretanha e em dois. anos apenas, 1

1967 e 1968, ocorreram cinco mil casos de fusões, associações o'u inco,;:�J 

por9.9ões de empresas, envolvendo, inclusive, 70 das 100 maiores Com-

panhias britânicas. Na Comunidade Econômica Européia como um· tqdo, hou 
1 1 

-

ve quase 7,500 fusões e incorporações e associações de empresas 

1961 e 1968J 
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Construirão casas e nelas habitarão, 

plantarão vinhas e comerão de seus frutos ... 
... ninguém trabalhará inutilmente, 

ninguém gerará flhos para morrerem antesdo tempo, 

porque todos serão a descendência dos abençoados de Javé." 
(Is. 65, 21.23 

Pastoral Operária/ ES

... Anos de participação nas lutas dos trabalhadores; anos de celebração da alegria e do 
sofrimento; anos de teimosia e esperança por mais justiça no trabalho, por salários mais 
dignos ... ; anos de formação, de conscientização, de reflexão profunda junto às comu-
nidades; anos de muita fé em Jesus Cristo, o Trabalhador de Nazaré, fé que sempre 
foi forte e comprometida com a vida de trabalhadores e trabalhadoras cada vez mais 

injustiçados e empobrecidos pelo sistema capitalista. 
Tivemos muitas vitórias! Tivemos também derrotas, tivemos acertos e desacertos, 

passamos por muitas crises ... mas nunca desanimamos! 
Hoje nós, trabalhadoras e trabalhadores da Pastoral Operária, queremos fazer 

memória da nossa história, celebrar nossa caminhada, avaliar nossa ação 
e nossas lutas, rever nossa metodologia, aprofundar a mística que nos 

impulsiona e alimenta o sonho de uma sociedade, diferente, mais justa e 
solidária. São estes os objetivos do 1 º Congresso Estadual da Pastoral 

Operária do ES. 
Neste subsídio queremos apresentar o rosto da Pastoral Operá

ria em nosso Estado, através de alguns relatos que mostram 
momentos significativos de nossa história (l • parte) e de 

algumas experiências atuais (2• parte), com o intuito de 
ajudar-nos a realizar os objetivos que nos propomos 

neste Congresso. 
Que o Deus Trabalhador nos doe o seu Espírito e 
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TRAÇOS DE HISTÓRIA 

A 
Pastoral Operária no Espírito Santo surgiu no ano de 1974, da vontade de trabalha
dores e trabalhadoras cristãos, com a ajuda dos agentes e dos bispos. Nasceu como 
serviço à classe trabalhadora enraizada no movimento operário e nas CEBs que vi

venciavam um novo jeito de ser Igreja. 
No período da década de 70, a Pastoral Operária fui o grande "guarda-chuva" do movimento 

dos trabalhadores que até então não tinham como se expressar, foi um espaço gerador de lideran
ças do movimento operário e de militantes de várias tendências de esquerda. Estes militantes mais 
tardes abandonaram a Pastoral Operária, de fato usaram esta pastoral como espaço para alimentar 
seus projetos políticos. Com a saída destas pessoas, a Pastoral Operária teve que passar por uma fase 
de reorganização, sendo que podia contar com as lideranças cristãs para acuar no movimento e nas 
comunidades. Podemos afirmar com certeza que, embora com alguns atropelos, a Pastoral Operária 
contribuiu significativamente no movimento operário, criou e acompanhou várias oposições sindicais, 
animou e participou de todo o processo de organização do movimento social. 

Os Grupos de Base eram o pilar fundamental do trabalho da Pastoral Operária, agindo po• 
liticamente nos bairros e nos locais de trabalho, despertando a consciência de classe no meio dos 
trabalhadores e chamando-os para a organização. 

No final dos anos 70 os trabalhadores já começaram a disputar eleições nos sindicatos e movi
mentos populares, bem como criar outras formas de organização. 

No início dos anos 80, com alguns sindicatos dirigidos por trabalhadores, outros instrumentos 
de luta começaram a ser pensados, para fortalecer e organizar os trabalhadores e acabar de vez com 
o regime militar. 

O movimento grevista que se espalhou pelo Brasil ( que teve a sua repercussão aqui em Vitória 
na histórica greve dos trabalhadores da Construção Civil em 1979), a articulação das lutas dos diver
sos movimentos da sociedade civil e a participação da Igreja através da CEBs, foram o 'golpe de graçá' 
para o regime militar. Foi o período em que nasceram a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e o 
PT, Partido dos Trabalhadores, foi também o período da luta pelas DIRETAS JÁ, que resultou na 
eleição de Tancredo Neves para presidente da República. 

Durante estes anos de lucas, a Pastoral Operária teve que enfrentar muitas dificuldades. Pri
meiro foi a saída dos militantes de esquerda, depois a saída dos "quadros" que foram saindo para assu
mir a direção do movimento sindical, político e popular, sem contar a perda de companheiros impor
tantes na caminhada da Pastoral Operária, que foram assassinados pelo poder político e econômico 
do nosso Estado: o companheiro Damião (Purinha), animador de Grupos de Base em Linhares; o 
padre Gabriel Maire, animador e assessor da Pastoral Operária na região da Grande Vitória e respon
sável pelo "Boletim Ferramentá'; e, por causa de doença, a perda do companheiro Antônio Gama. 

Com o crescimento das lutas sindical, política e popular e a saída de vários companheiros, a 
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Pastoral Operária teve que repensar a sua linha de trabalho. Até então teve uma atuação mais para 
fora da Igreja, agora percebeu-se o desafio de retomar um trabalho de base para fortalecer os grupos 
e formar lideranças novas. Na assembléia de 1988 foram tiradas duas prioridades: Grupos de Base e 
Grandes Projetos Industriais no ES. Estas mesmas prioridades foram reafirmadas em 1990 e 1991, 
mesmo assim o trabalho de base continuava sendo um grande desafio. 

(Tirado do livri11ho "Pastoral Operária 15 a11os de história" em ocasido da 7• Assemhltia Arquidiocesana <111 outubro de 1991) 

GRUPOS DE BASE 
Os Grupos de Base da Pastoral Operária se constituem como lugar privilegiado do despertar 

dos trabalhadores para: 
• a solidariedade e a consciência de classe;
+ assumir e reAerir, o compromisso e a luta dos trabalhadores;
• celebrar e aprofundar sua fé numa ligação permanente entre a fé e o engajamento( vida).

O que é um grupo de base? 

• O Grupo de Base da PO é uma organização de trabalhadores cristãos para ser presença da
Igreja no Mundo do Trabalho e presença dos trabalhadores na Igreja. Para ela os grupos trazem a 
riqueza da experiência da classe trabalhadora. 

• Os membros de um Grupo de Base são diversos. Isto é uma riqueza e um desafio para o
bom funcionamento de um grupo. Alguns já têm experiências nas CEBs, sindicatos, partidos e mo
vimentos populares, outros ainda não têm engajan1ento, outros estão começando. Todos devem, de 
alguma forma, participar da vida do grupo. 

• Os membros de um grupo podem ser de uma paróquia ou comunidade. Podem também
ser trabalhadores de uma mesma fábrica, de um mesmo local de trabalho, da mesma categoria ou de 
categorias diferentes. 

• O Grupo de Base tem caráter eclesial e ecumênico.

Como funciona um grupo de base? 

a) Dos participantes
Um bom número parece ser de 5 a 15 pessoas, para favo

recer a participação de todos. No começo talvez haverá mais, 
depois alguns não continuarão. 

É importante que a caminhada de um grupo seja liga-
da às experiências de seus membros. Para isso a Revisão de 
Vida Operária (RVO) é fundamental. As reuniões de RVO 
se alternam com as de escudo e formação. Não se consolida 
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"Mas couscgui vencer 
ludo isso e aprendi u de
senvolver o tmbalho <lc 
CLmscicntiza\'ifo através 
de minha participação." 
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um grupo só com as reuniões, precisa de festas, confrarernizações, celebrações, lazeres. A RVO e os 
escudos devem desembocar também na ação pessoal e coletiva, na comunidade, no bairro, no sindica
to, no partido. Esra mesma ação deve ser avaliada na RVO e celebrada. 

Para que um grupo se consolide é importante que sua caminhada se faça a partir das experi
ências das pessoas, respeitando os níveis de consciência e engajamento de cada um. Isto é um desafio, 
dada a diversidade dos membros. Depende muito do jeito do animador fuvorecer a expressão e par
ticipação de cada um. 

b) Da coordenação
A caminhada de cada Grupo de Base é coordenada por uma ou mais pessoas que sejam res•

ponsáveis pelo grupo. Deve ser uma caminhada planejada através de uma articulação equilibrada 
entre reuniões de RVO, de formação e atuação. Os coordenadores cuidam da participação de todos os 
membros: encorajam e estimulam o conjunto do grupo, visitam quem se ausenta, buscam assessorias 
quando necessário, preocupam-se com a participação do grupo na pastoral de conjunto, etc. 

Cada reunião deve ser cuidadosamente preparada. Para isco é importante: 
fuzer sempre referimento aos objetivos para não cair no esponcaneismo ou no ativismo; 

• conhecer bem e saber usar a Revisão de Vida Operária;
• aprofundados métodos de reflexão Ver-Julgar-Agir e Prática-Teoria-Prática.

Para o Grupo de Base caminhar, é fundamental que haja uns coordenadores que saibam
respeitar a caminhada do grupo, que renham sensibilidade para perceber a trajetória do grupo, com
preenda e respeitem a origem de cada companheiro e saibam criar formas de relacionamento para 
ajudar a integração do grupo. 

A formação de coordenadores de Grupos de base deve ser uma das principais prioridades 
para multiplicar e fortalecer grupos. 

É importante criar espaços onde os Grupos de Base se encontrem para confrontar experi• 
ências. Pode ser um encontro de todos os grupos, ou representantes de grupos para uma confraterni
zação onde haja um momento de formação, de troca de experiência, de celebração. É importante tam
bém criar espaços mais amplos onde se coloca a questão do Mundo do Trabalho. Um bom exemplo 
disso são as romarias urbanas como as do Rio Grande do Sul e São Paulo, ou a Romaria dos Homens 
cm Vitória, as celebrações dos mártires no Paraná, etc. 

Objetivo geral da Pastoral Operária 

"Queremos contribuir e participar, como Classe Trabalhadora, na construção da 
Nova Sociedade e da Nova Igreja, sinal e antecipação do Reino, testemunhando, 
na luta e nas organizações dos trabalhadores, os valores da Nova Humanidade ''.

(Tirado do livrinho sobre Grupos dt Base - Vitória 1992) 
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ESPIRITUALIDADE DA 
PASTORAL ÜPERÁRIA 

1)A busca da definição

Antigamente, durante a ditadura militar, a PO foi um espaço de liberdade para os trabalhado
res que estavan1 proibidos de se reunir, assim como foi estimulo para a organização do movimento 
operário então desarticulado. 

Hoje é outro tempo, estamos em regime democrático e as organizações sindicais, além de 
terem um espaço próprio, têm força e consistência. Temos então que redescobrir o sentido último e 
profundo de nosso compromisso. Isso significa dar razão da esperança que está em nós (!Pedro 3,15) 
e que alimenta e motiva o nosso compromisso. 

Fazendo um levantamento surgiram várias idéias sobre o objetivo da PO: 
• organizar os trabnlhadores;

conscientizar;
• participar do movimento operário;

transformar a sociedade e a igreja;
evangelizar os trabalhadores;
orientar os trabal/}(ldores para buscar os seus direitos;
libertar os trabalhadores;
buscar o Reino de Deus;
orientar a igreja para que assuma II luta dos trabalhadores;

• b11sc11r o Reino de Deus;
asrnmir a luta dos trabalhadores numa perspectiva de Reino de Der,s.

Sendo que, o compromisso da Igreja com o mundo do trabalho se dá através de uma pastoral, 
ela tem referência imediata com a ação evangelizadora. Vimos assim como a Libertação, o Reino de 
Deus, a Transformação, são como o pano de fundo em que vai se desenvolver a Pastoral Operária, 
sendo organização, a conscientização, a participação e a orientação, termos que indicam o seu com
promisso concreto. 

Portanto chegamos a definir que a Pastoral Operária é espaço de 
formação para uma ação evangelizadora no Mundo do Trabalho. 

2) Entendimento comum
Sentimos a urgência de buscar um entendimento comum 

sobre trés termos que são o pano de fundo do compromisso e 
caminhada da Pastoral Operária: Transformação, Libertação

e Reino de Deus. 
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história da gcn1c. Se cu 
morrc·r hoje, acho 4us• 

nào perdi o meu tempo, 
eu fiz alguma coisa de 
bom e quero fazer mais 

ainda. 
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Transformação 

Transformar quer dizer praticar uma mudança radical numa realidade ou pessoa, isto é, mexer 
com a estrutura pessoal ou social. Se eu quero transformar a mim mesmo, renho que mudar minha 
própria estrutura: meu modo de pensar, entender, meus sonhos, minhas crenças, etc. Só assim mi
nha prática demonstrará que sou uma pessoa transformada. Isso vale também para a sociedade, se 
queremos transformá-la devemos mudar sua estrutura, ou seja, o sistema social-econômico-político. 
O ato de transformação pode se chamar de ato revolucionário: através de uma revolução acontece a 
transformação. 

Mas a transformação não é algo que acontece uma vez por rodas. Tanto a pessoa quanto a 
sociedade precisa de um processo contínuo de transformação, um estado permanente de revolução. 
Cuba poderia ser um exemplo. Um país que, através de uma revolução, conseguiu mudar sua estrutu
ra social. No entanto o atual sistema enfrenta grandes dificuldades por causa do forte bloqueio econô
mico imposto pelos Estados Unidos, mas também por não ter sabido renovar e alimentar o processo 
de transformação. Isso vale também a nível pessoal, se não alimento continuamente um processo de 
transformação de mim mesmo, não consigo me transformar. Para nós cristãos este processo se cha
ma fé. Se não alimento minha fé posso perdê-la. Alimentar a fé, portanto, é entrar num processo de 
transformação (conversão) pessoal e social. 

Libertação 

Libertação significa se libertar de tudo o que é escravidão e morte, para a liberdade e a vida. 
Esta também não é uma realidade que se adquire uma vez por todas, mas um processo que cem seus 
avanços e retrocessos, determinados pelos acontecimentos, a vontade e as opções das pessoas. É um 
processo impulsionado pela esperança que está além dos êxitos ou fracassos, das justiças ou injustiças. 
É uma esperança marcada por uma profunda convicção e por uma paixão que alimentam o sonho de 
transformação e que, apesar de todas as dificuldades, inspiram uma prática libertadora. É uma paixão 
do possível frente ao desafio do impossível 

Portanto a libertação é uma luta interior que dá sentido à vida, luta entre o risco e a inseguran
ça do processo de libertação e a segurança do comodismo, luta entre a vida e a morte. 

É importante aprofundar o conhecimento das causas da morte e de tudo aquilo que produz 
vida. A análise, o estudo, o diálogo, a partilha, são meios necessários para aumentar nosso conheci
mento e enfrentar com mais eficácia a lura contra a morte, pela libertação e a vida. 

Reino de Deus 

O Reino de Deus é o lugar onde prevalec'.! a vontade de Deus. Por lugar, entendemos um espaço 
concreto onde as pessoas vivem e se organizam do jeito que Deus quer. O jeito que Deus quer é partilha, 
solidariedade, fraternidade, igualdade e justiça. Estes são os sinais da presença de Deus. Porcanco, todo 
grupo ou pessoa que vive estes sinais, é fragmento da presença do Reino de Deus aqui, hoje. É o lugar 
onde a salvação se faz visível. "Vão e anunciem, o Reino de Deus está no meio de vocês" (Mateus 10,7). 
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Mas estar hoje no Reino de Deus, mais uma vez não é uma realidade que se alcança uma vez 
por todas. A permanência no Reino é uma escolha de cada dia e cada momento. Por exemplo, hoje, 
neste grupo de PO, assumo e vivo os valores e a realidade do Reino. Mais tarde, por exemplo na famí
lia, posso assumir um jeito totalmente diference que me coloca de fora da realidade do Reino. 

Estar no Reino é a condição para experimentar e ver a Deus, perceber seu amor e sua presença. 
Isco, porém tem um preço: a integridade. Em termos bíblicos a pureza de coração (Mateus 5,8). É 
ambíguo lutar pela justiça no trabalho e ser injusto na família; é ambíguo lutar contra toda forma 
de autoritarismo e depois ser anti-democrático no sindicato; é ambíguo lutar contra os privilégios e 
depois aproveitar de um papel de superioridade para interesses pessoais. Ser ambíguo é diferente de 
ser fraco. Ser fraco é cometer erros e reconhecê-los como tais, ser ambíguo é aceitar como necessário 
e justo o que na realidade não é nem necessário e nem justo. 

O preço que pagamos pela ambigüidade é muito alto: lutamos pelo Reino sem experimentar a 
presença viva de Deus. E se não experimentamos a Deus, a quem vamos anunciar? Qual será a Boa 
Notícia? Como alimentar a fé na presença de Deus? Como suscitar esperança? Como consolidar a 
caridade entre nós? Como ter dignidade suficiente para resistir na luta? 

Será esta a causa profunda de tanto desgaste em nossas lutas� 

Uma Experiência Concreta: A Caminhada de Amarante 

"Anrigamentc, quando casei, não participava de igreja, não participava de nada, casei no civil. 
Quando veio o primeiro filho, queria batizá-lo. Aí eu fui na igreja e falaram comigo que tinha que 
fazer o curso de batismo. Era a primeira reunião que eu participava na minha vida. Me sentia meio 
perdido, porque não sabia de nada, nunca tive ligação com a igreja. Da primeira reunião fui para a 
segunda e assim por diante, até que consegui batizar a criança. Mas quando batizei a criança, a irmã 
Fátima me convidou para participar da Pastoral Operária. Ela me incentivou muito dizendo que 
tinha que participar, que os operários tem que participar da PO, que é muito boa, quem tem muito 
trabalhador discutindo sobre os seus problemas, etc. Eu pensava: o que vou fazer na reunião? Não sei 
de nada, não sei falar, vou ouvir os outros falarem? Mas a Fátima insistia, assim fui para a primeira 
reunião. Gostei, foi boa. Na segunda reunião me fizeram a proposta de ajudar a organizar a Associa
ção de Moradores, porque o bairro era muito carente e precisávamos nos organizar para reivindicar 
na prefeitura as melhorias necessárias. Foi assim que comecei a pa.rcicipar tam-
bém da associação. Na Pastoral Operária, todos me incentivavam para 
participar do Sindicato, porque isso faz parte do nosso trabalho e 
todos temos que lutar por nossos direitos. Esta foi a experiên-
cia que mais me marcou, porque foi aí que aprendi a falar. Na 
época quase não sabia falar, tinha medo, ficava sem graça, etc. 
Mas consegui vencer tudo isso e aprendi a desenvolver o tra-
balho de conscientização através de minha participação. Tem 
muitos companheiros que hoje são diretores do Sindicato da 
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Construção Civil, por causa do meu incentivo através de discussões a favor da Classe Trabalhadora. 
Uma outra coisa que me marcou, foi a greve de 1989, onde tive uma participação muito grande. Tem 
companheiro que lembra daquela greve afirmando que está participando desde então do movimento 
por causa do meu incentivo. Tudo isso faz parte hoje da minha história e é para mim motivo de muito 
orgulho. Agora estou valendo alguma coisa, já fiz alguma coisa, companheiros estão me agradecendo 
pelas lutas que a gente enfrentou e estas lutas estão dando seus frutos. 

Cheguei até lançar meu nome a candidato vereador. Não esperava isso, nunca pensei em ser 
candidato, sempre trabalhei nas candidaturas dos outros. Todos os companheiros eram favoráveis a 
minha candidatura, porque no bairro não havia outro candidato do nosso partido. Antes eu tentei 
correr para não entrar naquele jogo, mas depois eu tive que entrar. E graças a Deus fui bem, meu tra
balho na campanha foi bom, não cheguei lá, mas também não fui criticado e recebi muitos votos. Isso 
também foi uma grande experiência para mim. 

Uma outra coisa marcante na minha vida foi o relacionamento com a minha familia. Minha 
esposa não aceitava o meu envolvimento com o movimento, e até pensava que fosse mentira, que eu 
ao invés de ir às reuniões eu ia para outros lugares. Quando voltava para casa ela ficava brava, mas eu 
fazia de conta que não ouvia, não queria brigar com ela porque não tinha a mesma consciência que 
eu. Foi uma batalha que tive que enfrentar estivemos quase no ponto de nos separar. Quem ajudou 
a melhorar a nossa situação foram às irmãs que sempre iam lá em casa para conversar com minha 
esposa, procurando convencê-la de que minha participação era importante. As senhoras do grupo de 
mulheres iam sempre conversar e aconselhar minha esposa. Hoje ela mudou, se convenceu da impor
tância do movimento, aceitou a minha participação e até participou de algumas reuniões da PO e da 
assembléia do Sindicato. Hoje estamos vivendo bem e nosso relacionamento é ótimo. 

Isso tudo faz parte da história da gente. Se eu morrer hoje, acho que não perdi o meu tempo, 
eu fiz alguma coisa de bom e quero fazer mais ainda. 

Na minha campanha sempre falava: eu posso ser tudo, menos um traidor dos companheiros. 
Se algum dia chegar a ocupar um cargo de poder, prefiro perder a minha posição ao ter que trair um 
companheiro. Porque aprendi uma coisa muito séria que é A Palavra do Evangelho. E esta palavra 
fala mais alto ou eu sigo a Palavra do Evangelho, ou eu deixo de ser cristão. Se sou cristão tenho que 
honrar a Palavra de Deus. Se nós trabalhadores queremos estar na luta a favor da classe trabalhadora, 
temos que ser mesmo puros de coração, ser fiéis com o nosso compromisso, ou nós somos fiéis, ou nós 
temos que deixar de usar a Palavra de Deus, porque se nós usamos a Palavra aqui dentro, mas lá fora 
traímos os nossos companheiros, a Palavra de Deus está sendo em vão:' 

A ação evangelizadora 

Chegamos assim ao ponto central da Pastoral Operaria: sua ação evangelizadora. Cabe então 
perguntarmos: em que sentido este faro é evangelizador? Como evangelizar a partir dele? Sabemos 
que evangelizar é anunciar a Boa Notícia de Jesus, mas ainda, é mostrá-lo presente e vivo no meio de 
nós. Portanto, neste fato da vida, onde está ele? Como enxergar ou perceber sua presença? 
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Nem sempre uma pessoa enxerga ou percebe a presença de Deus na própria ação. Deus age, 
mesmo quando não temos consciência disso, mesmo que sejamos pecadores. Ele não se importa com 
os nossos pecados ou fraquezas, ele age. "Os meus projetos não são os projetos de vocês, e os cami
nhos de vocês não são os meus caminhos" (Isaías 55,8). 

A maneira de agir de Deus em cada pessoa depende do jeito de cada pessoa. Tem gente que se 
converte de um dia pro outro. Em Amarante não foi assim, Deus agiu aos poucos. No início ele não 
acreditava em nada e fez uma caminhada gradual, (batizado, PO, Associação, sindicato, Partido etc.) 
até se sentir completamente envolvido por Deus e não conseguir mais viver sem ele. Deus agiu do 
jeito que Amarante conseguia acompanhar. 

Podemos dizer que neste processo de transformação do Amarante, ele se tornou um instru
mento nas mãos de Deus, através do seu incentivo aos companheiros. Mas será que Amarante po
deria ser algo mais que um simples instrumento? A colocação de "se eu morrer hoje, acho que não 
perdi o meu tempo, eu fiz alguma coisa de bom'; revela a mesma maneira de olhar de Deus durante 
a criação do mundo: "E Deus viu que era bom" (Gênesis 1,25). Portanto, isso revela uma identidade 
com Deus, mais que uma realidade instrumental. Alem disso a consciência de ter feiro algo de bom, 
revela a presença de uma realidade irreversível e indestrutível como é próprio do agir de Deus. Será 
que a consciência de ter feiro algo de bom não revela a mesma presença do Deus vivo? Se tudo o que 
é bom vem de Deus, a partir do momento que você percebe que fez alguma coisa de bom, naquele 
momento o mesmo Deus está presente em você. Neste caso estamos no ponto máximo da espiritua
lidade: a comunhão com Deus. 

A consciência de ter feito algo de bom torna-se assim uma realidade da qual jorra água viva, "do 
seu seio jorrarão rios de água vivá' (João 7,38) que apaga a sede provocada pela seca das provas e das 
dificuldades e dá força, firmeza e sentido para continuar a caminhada. Esta consciência é o ponto de 
convergência das ações de uma caminhada vivida em sintonia e fidelidade com o Evangelho. Ações 
nas quais está presente o mesmo Deus. Vamos ver alguma: 

• Amarante ficou firme, sem desanimar, mesmo com todas as dificuldades. Não desanimar é
a capacidade de recomeçar de novo a cada dia.Jesus fez o mesmo com os apóstolos quando não com
preendiam, recomeçava de novo a cada dia. Portanto, nesta firmeza esta Deus: Deus é essa mesma 
firmeza. 

+ A solidariedade dos irmãos é muito importante. Mesmo que se tenha
muita fé, sem a solidariedade dos outros é difícil vencer as dificuldades, 
porque às vezes elas são maiores que a esperança. A solidariedade 
é o cajado de Deus, e o cajado é o mesmo Deus. 

• Amarante foi incentivado e incentivou. Foi ajudado
a assumir o compromisso e ajudou os outros, o incentivo que 
nos ajuda a descobrir a nossa vocação e assumir o nosso com
promisso é Deus mesmo. 

+ Amarante fica feliz quando os companheiros cres-
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cem e se tornam diretores do Sindicato. Ele fica feliz para os outros e não para ele mesmo. Quando 
alguém consegue fazer alguma coisa gratuitamente, Deus está com ele. A presença de Deus é gratuita. 
Deus é gratuidade. 

• Existem pessoas que, ou por comodismo ou por medo, não conseguem se envolver na luta.
Por outro lado cem pessoas engajadas na luta que se deixam levar pela ambição e pela sede de poder. 
Nos dois casos Deus não esta presente, seja quem luta para si mesmo, seja quem não luta, são vitimas 
do pecado. É importante vigiar para não cair na tentação do comodismo ou da ambição e do poder. 
Para vigiar é necessária a oração pessoal (Mateus 26,40-41) na vigília está presente o mesmo Deus, 
quem vigia está com Ele. 

• Amarante sempre foi muito pobre e ficou pobre. Ele nunca teve medo de perder o emprego.
Hoje ele está desempregado, fazendo biscates. Ele não pensou em si mesmo, na sua família, por isso a 
presença de Deus é muito forte nele. Viver o presente, sem condicionar o presente ao fururo, é estar 
em comunhão com Deus (Mateus 6,25-34). 

CONCLUSÃO 

Voltando às pergw1tas iniciais deste capituio: Onde esta Deus? Como perceber e enxergar 
a sua presença? Jesus é "o caminho a verdade e a vidá' (João 14,6). Ele está em toda pessoa que faz 
alguma coisa de bom. Para perceber esta sua presença é necessário olhar cm transparência a história 
e o compromisso, enxergando neles o que há de firmeza solidariedade, incentivo, gratuidade, vigilân
cia e pobreza. Só então podemos perceber a presença viva dele. E será esta percepção que nos dará 
força, esperança, serenidade, desejo de continuar lutando mesmo nos fracassos, nas dificuldades, nas 
traições. De outra maneira é o desgaste, o cansaço, o vazio e a procura de uma saída no poder, no 
dinheiro, na bebida ... 

O que é encão evangelizar? É anunciar a presença viva de Jesus nos fatos, e na ação de Amaran
te. É a Boa Noticia de que ele hoje está vivo e presente no meio de nós. 

E como evangelizar? Ensinando a prática do relacionamento entre a vida de Jesus ( a Palavra de 
Deus) e a vida e o compromisso de cada dia, fazendo da oração, da contemplação e da celebração, o 
ponto máximo da síntese e da ligação fé e vida. 

(Tirado do livrinl,o sobrt bpiritualidade da PO- Vit6ria 1994) 
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EXPERIÊNCIAS 
A PASTORAL DO MUNDO DOTRABALHO 

E OS PESCADORES 

Hoje, muito se fala em economia solidária, porém a verdadeira Economia Solidária é a que 
rompe com a lógica do sistema capitalista e que não só garante a renda, mas que trabalha a questão 
da cidadania, do protagonismo dos trabalhadores, tendo como base os princípios de igualdade e soli
dariedade. Para isso é necessária uma reeducação para a solidariedade, onde os grupos de geração de 
trabalho e renda devem ter no horizonte o sonho de uma nova sociedade, para não querer apenas o 
básico para sobreviver, mas ter vida digna e plena para todas as pessoas. 

Pensando nesta Economia Solidária a Pastoral do Mundo do Trabalho da diocese de Colatina, 
abraçou a causa dos Pescadores como um desafio e procurou parcerias para concretizar sua ação, pois 
até dois anos atrás escava sendo feito um trabalho de acompanhamento mais indireto. Foi em julho 
de 2002 que formou-se a parceria com a Previdência Social, a Secretaria Municipal de Administração 
e a Secretaria Municipal de Agricultura, que começou a articular reuniões para a organização dos 
pescadores com o objetivo de formar uma associação. 

Num primeiro encontro com a assessoria da assistente social da Previdência, colocou-se a si
tuação em que se encontravam os pescadores: desde 1999 existia um movimento ligado ao sindicato 
rural para regularizar a situação de 50 pescadores. Porém não tinha um responsável direto para orien
tá-los sobre o que era necessário para o pescador conseguir o seguro especial e encaminhar documen
tos para Vitória até a Colônia de Pesca. Houve também uma tentativa de procurar a Previdência para 
regularizar a documentação dos pescadores, foi organizado inclusive um dia envolvendo pescadores e 
diversos seguimentos: Ibama, Colônia de Pesca, Marinha, INSS, mas o resultado não foi favorável. 

Ficou então decidido que seria colocado um funcionário da prefeitura (pescador), num local 
específico, uma vez por semana, para atender os pescadores. 

Numa outra reunião, avaliamos que isso não surtiu o efeito desejado: os pescadores não procu
raram a pessoa responsável, ou por falta de recurso ou por falta de informações. O grupo sugeriu uma 
outra alternativa: fazer o cadastro dos pescadores em loco nas comunidades 
de Maria Ortiz, IBC, !rapina e Bonisenha. 

A equipe da Pastoral do Mundo do Trabalho, atuando nos 
finais de semana, conseguiu cadastrar 46 pescadores. Podemos 
assim conhecer as diferentes situações: pescadores que tinham 
carteirinha; outros que recebiam seguro especial; tinha os que 
possuíam documentos mas não sabiam agir; enfim os que 
ainda não tinham documentação nenhuma. A seguir rea
lizaram-se reuniões constantes com a equipe da Pastoral do 
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Mundo do Trabalho, assessorada pela assistente social da Previdência, a Secretaria Municipal de 
Administração e a Secretaria Municipal da Agriculrura, para discutir meras, esclarecimentos, entro
samento entre os pescadores, até atingir o objetivo que é a formação de uma associação. 

No dia 23 de junho de 2003 foi realizada uma reunião contando com a presença da Associa
ção Rio Novo do Vale de Baixo Guandu, onde criou-se a Associação de Pescadores Nova Vida de 
Colatina. 

Com a Associação formada, a Pastoral do Mundo_ do Trabalho colocou no seu planejamento 
uma ação cujo objetivo é acompanhar a Associação de pescadores Nova Vida, dando formação para o 
crescimento e sustentação da mesma. 

Para atingir o objetivo proposto foi realizado um primeiro encontro de formação no dia 13 
de março de 2004 no horário de 08 às 15 horas em Colatina. Na parte da manhã foi desenvolvido o 
tema: Economia Solidária na Bíblia com a assessoria de Rosa Maria Nascimento Miranda. Na parte 
da tarde discutimos assuntos mais técnicos: o Presidente da Associação relatou sobre o primeiro en
contro dos pescadores que participou em Brasília; a Secretaria Municipal da Agricultura falou sobre 
o empréstimo do Banco do Brasil; o representante da Previdência Social informou a respeito da do
cumentação. Foram discutidas também várias propostas para melhorar as condições de trabalho.

Assim concluímos o nosso primeiro encontro de formação, incentivando os pescadores a terem 
fé e esperança e lutar pr sua fonte de vida, a preservação do meio ambiente e a preocupação com a 
água, para que todos sejamos sujeitos na construção de uma nova sociedade justa e solidária. 

(Pastoral Operária da diocese de Colati11a -Abril 2004) 

UM NOVO ANO DE FÉ E ESPERANÇA 

Com uma caminha de doze anos na diocese de Cachoeiro de Itapemirim, a Pastoral Operária 
cem acuado junco às comunidades, incentivando trabalhadores e trabalhadoras, muitos deles desem· 
pregados, para participarem desce espaço, que tem como objetivo discutir e formar sobre o mundo do 
trabalho e suas transformações na sociedade, rendo como objetivo uma mudança essencial do traba
lho em nossa cidade, através de visitas, para a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária 
e fraterna. 

A Pastoral Operária, desde o ano 2000 cem apoiado o projeto Balcão de Empregos na paróquia 
Nosso Senhor dos Passos que cem ajudado muito as famílias carentes. O projeto a quatro anos cadas
tra pessoas desempregadas para trabalhar como pedreiros, domésticas, babás, cozinheiras, faxineiras 
e jardineiros entre outras. Este trabalho cem como objetivo apoiar, motivar e reintegrar as pessoas 
beneficiadas ao mercado de trabalho. 

Em 2003 a Pastoral Operária começou o ano com novos desafios. Articulamos alguns grupos 
dentro das comunidades para discutirmos sobre economia solidária e cooperativismo. A partir dai, 
começamos a pensar algumas atividades alternativas para fortalecer a organização dos trabalhadores 
e gerar trabalho e renda para as familias carentes. 
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Através dos encontros nas comunidades, a Pastoral Operária sentiu a necessidade de formar 
pequenos grupos de trabalho onde valores como solidariedade, ajuda mutua, cooperação, liberdade 
e auto-gestão, estivessem presentes, gerando experiências concretas e atendendo às comunidades de 
acordo com suas necessidades. A partir daí surgiram dois grupos, um para fabricação de produtos de 
higiene e limpeza (23 pessoas) que está sendo acompanhado por profissionais voluntários da área, 
através de cursos e capacitação, outro de tecelagem manual (11 pessoas), ainda desestruturado, pois 
faltam projetos de captação de recursos para uma melhor organização. Os dois grupos precisam ain
da de muitos cuidados e atenção, mas estamos cercos de que os mesmos são formados por pessoas 
que tem os mesmos objetivos: trabalho digno e uma sociedade mais humana e solidária. 

A Inspiração 

(Pastoral Opwlria da diocese de Cachoeiro de Itapemirim -Abril 2004) 

BROTANDO SOLIDARIEDADE 
(História de 11111 sonho) 

Em 2001, no bairro de Nova Carapina II, no município da Serra (ES), nasceu uma iniciativa 
muito interessante. Um grupo de famílias, cerca de oitenta, organizou-se para comprar frutas e ver
duras diretamente na Ceasa, pagando assim um preço muito mais barato. Foi um exemplo de organi
zação popular e funcionou bem durante algum tempo. Mas por motivos ligados à dificuldade de ter 
sempre um caminhão emprestado para ir buscar os produtos, aos poucos as famí.lias desanimaram e 
desistiram, assim que a experiência acabou cerca um ano depois. 

O Sonho 
Nós da Pastoral Operária (PO) da Serra, junco com os do Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos (CDDH), começamos a refletir sobre esta experiência procurando a maneira de realizá-la 
de forma mais organizada e mais ampla, fazendo dela um instrumento de evangelização e conscien
cização. A partir dos Grupos de Base da PO, pensamos na possibilidade de realizar uma cooperativa 
de consumidores de produtos orgânicos, que proporcionassem à população de baixa renda uma ali
mentação saudável e barata. 

As Bases 

Iniciamos um longo trabalho de pesquisa, sondagem e sen
sibilização das familias em numerosos bairros da Serra. Cada 
família preenchia uma ficha com os dados pessoais e respon• 
dia a várias perguntas: número de pessoas, quantas crianças, 
renda familiar, quantidade e tipo de legumes e frutas. Foi um 
trabalho demorado: os nossos militantes da PO iam de casa 
em casa, ajudando as pessoas a preencher as fichas e conver-
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sando sobre a forma de se organizar e participar da cooperativa. Ao mesmo tempo, contatamos a 
cooperativa de produtores orgânicos, Coopaserrana, em Santa Maria de Jetibá, na região serrana 
do Espírito Santo, para propor uma parceria entre eles, a PO e a futura a cooperativa, no sentido de 
fornecer diretamente, sem atravessadores, os produtos orgânicos, que seriam distribuídos às famílias 
de baixa renda da Serra, a um preço muito barato. Como os produtores toparam o desafio, começa
mos jw1tos uma caminhada feita de encontros, trocas, visitas recíprocas, reflexão e discussão sobre a 
maneira de nos organizar, o preço dos produtos, etc. 

A Formação 
Depois de quase um ano, conseguimos cadastrar cerca de 600 famílias em vários bairros do 

município da Serra. Procuramos organizar as famílias em 20 grupos com respectivos coordenadores. 
Durante um ano fizemos quatro momentos formativos em cada grupo, sobre cooperativismo, econo
mia solidária, produtos orgânicos, e como isso tudo tem a ver com o projeto de Jesus Cristo no Evan
gelho. Com o grupo dos coordenadores (cerca 35), fizemos uma caminhada formativa mais intensa, 
nos encontrando duas vezes por mês. 

Elementos Novos 
Ao longo da caminhada, o nosso projeto aparecia cada vez mais claro, bonito e rico de novos 

elementos. O relacionamento com o pessoal da cooperativa de produtores se tornava cada vez mais 
rico e interessante. Foi uma experiência de ecumenismo ( eles são da Igreja Luterana) e intercultural 
( todos eles são descendentes de alemães-pomeranos) que nos enriqueceu muito; ficamos conhecendo 
a realidade dura dos produtores rurais de orgânicos, gente muito simples que acendeu-se de esperança 
com esta parceria; crescemos na consciência da questão ecológica, o respeito pela natureza que é amor 
à vida, as graves conseqüências que os produtos químicos trazem para a saúde, a necessidade de se 
divulgar uma cultura ecológica, etc. A caminhada formativa com os coordenadores também foi muito 
boa: crescemos na consciência cooperativista e da economia solidária, aprofundamos os objetivos e a 
mística que alimenta o nosso sonho que nos levou a definir com clareza o nosso projeto. Os encontros 
nos 20 grupos foram um" banho de povo'; gente simples e muito pobre, marcada pelo sofrimento, mas 
também pela esperança em um mundo melhor. 

Outras Parcerias 

Enquanto isso tudo acontecia no Brasil, na Itália, grupos de pessoas comprometiam-se em 
procurar os fundos para financiar este projeto. Foram grupos da cidade de Lucca, Torino e Bari. Cer
ca de 150 pessoas que contribuíram mensalmente durante um ano e meio, conseguindo o dinheiro 
necessário para a realização da cooperativa. Esta também foi uma experiência solidária de pessoas que 
querem caminhar conosco, partilhando o que têm, participando do processo de transformação, rumo 
a um mundo mais justo. 

28ANOS PAST8UUPIÚIIWES 16 

O Broto 

Toda essa caminhada rica de experiências e de muito trabalho fez acontecer a "Cooperativa 
Solidária de Produtos Orgânicos do Estado do E.s:· - O BROTO, que foi inaugurada no dia 16 de 
novembro de 2003. O Broco, que é uma cooperativa de consumidores, tem sede própria no bairro 
de Nova Carapina II, possue um caminhão e uma série de infra-estruturas para viabilizar suas ati
vidades. Atualmente cem cerca de 500 sócios e distribue 200 - 250 cestas de frutas e verduras por 
semana. 

Como Funciona 
Toda sexta feira, de madrugada, chega na sede do Broto o caminhão da cooperativa de Santa 

Maria de Jecibá, com os produtos colhidos na tarde da quinta feira. Umas dez pessoas ajudam a 
descarregar e começam a pesar os produtos e colocá-los em sacolas de pano. Em cada sacola vai 09 
kg de legumes e frutas ( um kg de cada tipo), alguns tipos de folhas e tempero verde. Terminado este 
trabalho, que dura em média duas ou três horas, as sacolas são carregadas no caminhão do Broto e 
levadas nos bairros onde o coordenador de cada grupo organiza a entrega nas famílias. Tudo termina 
por volta das cinco horas da carde. Cada família recebe uma cesta ao preço de R$ 08,00 (oiro reais). 
Pode receber toda semana, ou cada quinze dias, ou uma vez por mês, conforme a necessidade e pos
sibilidade de cada família. Os produtos são de boa qualidade, frescos e baratos. Nos supermercados 
esta mesma quantidade de produtos orgânicos custa R$ 30,00 (só os ricos compram) e de produtos 
convencionais (não orgânicos) R$ 14,00. 

Depois de descarregar o caminhão dos produtores, os trabalhadores tomam café, em seguida 
t0dos formam um círculo e dedicam um tempo ao "salmo da vida" onde cada pessoa partilha suas 
dificuldades, alegrias e esperanças, avaliam-se também as atividades e o andamento da cooperativa. 
Termina com um momento de oração. 

Uma vez por mês tem a reunião dos coordenadores e uma vez cada dois meses acontece a 
reunião em cada grupo. Cada dois ou três meses está progran1ádo um encontro de formação para os 
coordenadores, aberto também aos outros cooperados. 

Existem problemas e dificuldades, O Broto tem muitos sócios e parceiros e às vezes a organiza
ção não é fácil. Mas todos são unidos pelos mesmos objetivos: promover a qualidade de vida do nosso 
povo; difundir uma consciência ecológica; construir uma economia que respeite a 
vida; promover uma cultura de solidariedade; vivenciar novas relações 
de trabafho; criar uma consciência política que gera transformação; 
aprofundar a mística de Jesus Cristo, o Trabalhador de Nazaré, 
que nos ajuda a alimentar o sonho de uma nova sociedade. 

(Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória • Abril de 2004 
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Eu pensava: 
O que vou fazer na reu
nião'! Não sei de nuda, 
não sei falar, vou ouvir 

os outros falarcm9 
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PASTORAL OPERÁRIA 

Poema escrito em home
nagem à Pastoral Operária 

na ocasião da 6• Romaria 
do Trabalhador por 
Angelina Reis. 

28 ANOS PASTIIAUPWIWES 

ó meu povo eu estou pedindo de igual para igual. 
eu sou muito realista, não converso por sinal, 

vamos unir nossas forças, trabalhar com a Pastoral. 

Ninguém com a Pastoral Operária dica desvalorizado, 
seja criança ou adulto, solteiro ou casado, 

todos são bem recebidos e bastante conscientizados. 

Trabalhando na Pastoral encontramos direção, 
para cobrar nossos direitos: moradia, educaão, 

terra, comida, remédio, bom salário e união. 

Nosso bairro era carente, não tinha Pastoral não, 
em 89 o seu Raimundo trouxe idéia e opinião, 
o Nego e o irmão Francisco formaram a união.

O sinal era chegante, quis também parlicipar,
seu Raimundo com a sua esposa e o companheiro Vavá, 

China, sandra e Adriana começaram a trabalhar. 

Sandro, Antônio e Dejanira, 
Satumino e dona Maria, 

sempre trocando tarefas nos encontros do dia-a-dia. 

Nos trabalhos da Pastoral fizemos muitas amizades, 
brincamos, estudamos a bíblia, falamos muitas verdades, 

inclusive do sofrimento de quem vive na cidade, 

do sangueque Santo Dias derramou pelos pequenos, 
isso a gente fala com o coração doendo, 

todo que apoia os pobres vivesempre padecendo. 

De maneira companheiros, meus irmãos, meu pessoal, 
quem quiser ser unido, ser um pouco mais legal, 

e compreender o outro, trabalhe na Pastoral. 

Não queria falar tudo, mas a culpa não é minha, 
tenho uma dor no meu peito que ninguém adivinha, 

quem defende os seus direitos morre como Paulo Vinha. 

Termina a poesia com dor no coração, 
quem luta no movimento sempre tomba pelo chão, 

não pode ficar calado, ter medo das pedradas de quem é contra o nosso irmão. 

Falei tanto em Pastoral, mas não dei declaração, 
a PASTORAL OPERARIA mora no meu coração. 
Sou Angelina Reis que lhes falo como irmãos. 

Serra, 07 de setembro de 1993 
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São Paulo, 27 de janeiro de 2006. 

Queridos irmãos e queridas irmãs 
Da Pastoral Operária de todo Brasil 

PASTORAL OPERARIA 
NACIONAL 

Rua Guarapuava, 317 - Moóca - 03164-150-São Paulo/SP 
T el: ( 11) 6695-0404 6692-0538 Fax.: 6618-1077 

e-mail: po.nacional@ig.com.br

A barbarizaçlo do trabalho afronta o plano de Deus 
Lema instituído na camiseta da PO do Brasil 

Iniciamos mais um ano, desejando que o Amor de Maria de Nazaré nos 
acompanhe por todos os dias de 2b06. E que o exemplo de seu filho, Jesus, nosso Irmão 
trabalhador, seja nosso guia sempre ... 

Iniciamos bem, com um grande presente para todos/as nós: a nossa página na 
Internet, nosso site. Acessem www.pastoraloperaria.org.br e nos enviem sugestões. É a 
PO levando seu recado para o mundo todo, via Internet! 

Iniciamos mais um ano, agradecei1do- a éodos e todas que participam de nossos 
grupos de PO, pelo empenho, coragem e dedicação, no trabalho com os/as 
trabalhadores/as empregados/as e desempregados/as. Destacamos, neste 
agradecimento as figuras de nossos/as coordenadores/as, que são a luz, o sal e o 
fermento para a história da PO. E por falar em história, lembramos que neste ano, 
continuamos a comemorar os 35 anos da Pastoral Operária, iniciados em 2005, 
quando foi realizada celebração na PO Metropolitana São Paulo, que agrega os mais 
antigos grupos do Brasil. Portanto, este será o ano dos 35 anos e vamos realizar nossas 
atividades em tomo disto. Começaremos enviando uma publicação comemorativa , que 
trará os trabalhos da PO com desempregados/as. Aguardem na próxima remessa!!! 

Agradecemos ainda, pela participação de todos e todas no nosso li Simpósio e 
louvamos as inciativas de todos/as que mobilizaram o povo para realizar os pré
Simpósios. Sem isto, nosso evento não teria acontecido. 

Nesta remessa, enviamos os materiais para as atividades do 8 de março, que 
trazem alguns rostos de mulheres da Pastoral Operária, esperando que todas sintam-se 
contempladas nestes rostos. 

Enviamos também, a prestação de contas das atividades que realizamos, 
enquanto Secretariado Nacional, no ano de 2005. 

Um grande beijo carinhoso e Um grande abraço fraterno 

Antonia Carrara e Manoel Rodrigues de Souza Júnior 



Atividades do Secretariado Nacional da PO no ano de 2005 

REUNIÕES do COLEGIADO NACIONAL DA PO realizadas em 2005 

DATA LOCAL 

26, 27 e 28 de Março São Paulo - Campinas 

25, 26 e 27 de Junho Espirita Santo 

15, 16e 17 deOutubro ' Santa Catarina 
3, 4 e 5 de Dezembro São Paulo 

Destaques 
1. Realização de nossa 15ª. Assembléia Nacional com presença de 44 dioceses
2. Compra da casa (sede da PO Nacional) envolveu dorumentação, mudança, reforma e construção,

compra de móveis e equipamentos, evento de inauguração
3. Realização do filme sobre a PO (gravado em vídeo e em DVD)
4. Confecção da camiseta da Pastoral Operária
5. Abertura da Página (site) da PO na Internet (www.pastoraloperaria.org.br)
6. Realização do li Simpósio "O Futuro do trabalho na América Latina" que envolveu confecção de

projetos e presta,t>es de contas, folder, cartaz, dorumentos de estudo, Conquistar Especial com o
resumo das falas e página na Internet (dentro do nosso site) com a integra das palestras.
Destacamos a realização de 22 Simpósios regionais.

7. O Grito dos/as desempregados/as com 3 mil pessoas em São Paulo (dentro da Romaria em
Aparecida)

Trabalho com parcerias 
No trabalho com parcerias, a PO tem sido chamada de "tradutora de discursos e textos para a linguagem 

popular", nas reuniões de redes e fóruns em que participa. O Grito dos Excluídos, Semana Social 
Brasileira, Campanha Jubileu Sul/Campanha contrá a ALGA e Coordenação de Movimentos Sociais são 

os parceiros prioritários, para os quais a preocupação sobre o tema do futuro do trabalho tem sido 
levada. E tem sido incluída em suas pautas. Além disso, a PO tem primordialmente, a tarefa de preparar 

e coordenar místicas nos grandes eventos e encontros. 
•!• Representação da PO junto às Pastorais Sociais da Comissão para o Serviço da Caridade, Justiça e 

Paz da CNBB 
•!• Participação na Campanha Jubileu/Campanha contra a ALCA 
•!• Participação na Equipe Nacional da Coordenação de Movimentos Sociais 
•!• Coordenação Nacional do Grito dos Exduidos 
•!• Coordenação Nacional da 4ª Semana Social Brasileira 
•!• Núdeo de Assessoria da 4ª Semana Social Brasileira 
•!• Participação no Fórum Social Mundial (mesa com materiais) 
•!• Contato com um bispo franres, durante o Fórum Social Mundial 
•!• Encontro com Padre Car1os, da Pastoral Laboral (México) 
•!• Encontro com Gonzalo Dias Cáoores da Pastoral Obrera de Conoopción, no Chile 
•!• Encontro com militantes de 12 países, que visitaram trabalhos da PO em São Paulo, ligados ao 

CCFD - Comitê Católico contra a Fome e pelo desenvolvimento 
•!• Visita à Pastoral do Mundo do Trabalho em São Paulo 
•!• Representação da PO na Assembléia Popular "Mutirão por um novo Brasil" 

•!• Trabalho do Secretariado burocrático 
•!• Além da rotina nom,al de trabalho que indui: secretaria, contabilidade, compras, departamento 

pessoal, diagramação de publica,t>es e reoopção(pessoal e telefone), em 2005, foram atualizados os 
cadastros de endereços, de correio e de internet. �<: 
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•!• Elaborados e aprovados, alguns projetos de rooperação para parceiros nacionais, o que nos permitiu 
realizar alguns materiais impressos e o li Simpósio. 

•!• Foram organizados os arquivos antigos e novos 
•:• Eleição do Instituto Nacional Santo Dias 
•!• Atualização da documentação da Associação Paulo Fey 
•!• Correspondências com o Setor Social CNBB ( Plano Bienal, relatórios etc) 
•!• Aperfeiçoamento do acompanhamento dos projetos Misereor (acompanhamento trimestral). Foram 

realizadas reuniões e prestação de contas de 3 anos á Misereor. 
•!• Organização da biblioteca e videotec.a 
•!• Relacionamento com contadores e aUditores 

•!• Atividades do Secretariado Político
•!• Correspondências (respostas e articulações) 
•!• Acompanhamento das equipes internas (Colegiados, Secretariados) 
•!• Acompanhamento dos projetos CCFD e Misereor 

Comunicação 
•!• Confecção da logomarca da PO 
•!• Jornais ·conquistar" 
•!• Publicações avulsas:_ Folder "Mística Pastoral" e Cartão de Natal 
•!• Envio de textos para a página da Pastoral Operária no site da CNBB _ 
•!• Livretos da Coleção "Encontros de Formação" 
•!• Livrete "Experiências de trabalhos · alternativos", com os grupos de economia solidária 

acompanhados pela PO 
•!• Revista comemorativa 35 ar.os de PO sob re "Movimento Permanente contra o Desemprego· 

Trabalho voluntário de Secretaria 
•!• Transcrição de várias fitas cassete e edição das mesmas 
•!• Organização e catalogação de todas as fotos da PO 

Eventos do calendário permanente 
•!• Dia oito de março: Dia Internacional da Mulher-folder, roteiro para estudos, cartaz 
•!• Dia 1° de maio; Dia Internacional dos/as trabalhadores/as - folder com mensagem, roteiro de 

celebração, roteiro de estudos, cartaz 
•!• Romaria dos Trabalhadores e trabalhadoras - A PO partieipa da Coordenação da Romar,ia. As 

reuniões da Coordenação da Romaria foram descentralizadas: aconteceram nos estados de: São 
Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Confeccionamos cartazes, folderes, camisetas, bunners, 
bonés. 

•!• Santo Dias da Silva - .cartaz e celebração 

Desempregados / Movimento permanente contra o Desemprego 
•!• Coordenação do Fórum de Lutas dos/as Trabalhadores/as Desempregados/as a PO está 

presente nas várias reuniões deste coletivo. 
•!• Contribuição com a estrutura (quando possível): custear transportes, estadias, materiais 

impressos e assessorias. 
•!• Atos e audiência Pública: Em São Paulo, a PO participou de vários atos dos desempregados, uma 

audiência pública e caminhada aos órgãos públicos estaduais para entrega de documentos 
solicitando isenção de pagamento de água e luz e á Prefeitura, para solicitar vale transporte gratuito. 
Os atos incluíram a apresentação de um "Presépio Vrvo". Em Fortaleza e Campina Grande, foram 
realizados eventos de rua e ocupação do SINE (Sistema Nacional de Emprego) 

•!• Encontro Estadual de Movimentos de Desempregados (São Paulo) 



•:• Participação em ocupação e audiência no Ministério do Trabalho (Brasília) juntamente com o MTD -
Movimento de Trabalhadores Desempregados. 

•:• Formados Grupos de desempregados/as nas bases ( 7 dioceses): 

Formação 
•!• Formação de formadoras para assessorar enaJntros sobre gênero 
•:• EnaJntro sobre "Mística Pastoral" na casa da Pastoral Operária 

Articulação 
•:• Articulação de 13 dioceses de 7 estados, no enaJntro da PO nordeste - avaliação e planejamento 

conjunto 
•:• Articulação de 12 dioceses de 4 estados do Brasil para preparação da Romaria dos/as 

trabalhadores/as 
•:• Articulação de 8 dioceses do estado de São Paulo para trabalho conjunto 

Assessorias 
•:• Realizamos oficinas sobre trabalho na 4ª Semana Social Brasileira (várias dioceses e enaJntros 

estaduais) 
•:• Palestras na Câmara Municipal de Volta Redonda; PO de Santo André; EnaJntro da JOC; 

Lançamento de livro em Santo André. 
•:• Entrevistas (Rede Vida, Rádio 9 de julho, Rádb América, Rádio "O Povo", Rádio Milícia da 

Imaculada) sobre a PO e sobre Desemprego e o Futuro do Trabalho 
•:• Assessoria sobre eaJnomia solidária no 11 º EnaJntro lnteredesial de CEBs 

Místicas, poesias e textos 
•:• 4a. Semana Sociai Brasiieira dbcesanas de Santo André e Santo Amaro, estadual São Paulo e 

Assembléia Popular "Mutirão por um novo Brasil" 
•:• Textos sobre o trabalho nas publicações da 4ª Semana Social Brasileira 
•:• Grito dos Excluídos em Aparecida e Encontros de Articuladores/as do Grito (2003, 2004 e 2005) 
•!• Atos do Fórum de Lutas dos/as trabalhadores/as desempregados/as 
•:• Texto sobre o Trabalho na revista "Missões' 

Atividades especiais 
Acolhimento de pessoas e grupos na casa da PO 
Confecção de bunners aJmemoratívos para lpatinga e 35 anos da PO São Paulo 
Confecção de chaveiros e marcadores de livros da PO 
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Romaria dos trabalhadores/as 

Reunião, 04 de fevereiro 2006. 

Pauta: 

9:00 Inicio 
Mística 
Lema 
Dividir tarefas 
Carta 
Informes 

Estiveram presentes: 
Cícero, Campinas/ Roberval, SPM/ Ari, Grito/ Sebastião, Romaria a Pé/ Fernando, Casa da 
Solidariedade/ Elaine, secretaria PO Nacional/ Antonio, Espírito Santo/ Efigênio, Santo Amaro/ 
Conceição. Campinas/ José Lopes, Espírito Santo/ Toi:iinha PO Nacional/ Ana Rosa

1 
PO ABC. 

O que cada um trouxe para esta reunião: 
Vontade, animo, indignação, busca, disposição, fortalecimento, novo olhar, novas relações, união, 
desemprego, alegria, nova cultura do trabalho e da política. vontade, expectativa, vontade de ajudar, 
paixão. esperança. fé, vontade de divulgar a Romaria. 

Leitura: 1 ° Carta aos Corintios 12 - 4, 11 

Lema: Pensando em que cada um trouxe para reunião e. a situação do povo e o estado de perplexidade e 
submissão, refletimos que este é um estado passageiro·, o povo não é submisso e percebemos isso com a 
historia de luta dos trabalhadores/as. Um lema que falasse sobre: igreja, ousadia, mudança, rebeldia de 
Maria. força da mulher, eleições, não a submissão. 

Lema: Por ma nova na ·ão se uimos com Maria sem submissão. 

Retorno dos projetos: 
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC : 10 mil panfletos 
Pastoral Operária Nacional: Baimer, Cartaz. 

Tarefas: 
Grito dos Desempregados: Rio de Janeiro, Fórum luta dos Mov. Desempregados 
Mística do Porto: Espírito Santo, Rio de Jai1eiro, Minas, Guaratinguetá. 
Celebração: São Paulo 
Divulgação: Comunicação: Toninha, Roberval, Antonio 

Ficou definido: 
• Marcar uma rew1ião com o Reitor da Basílica, com a PO e outras pastorais, depois desta reunião

ficará definida a data da próxima reunião.
• No cartaz além do lema teremos um pequeno quadro com outras frases.
• As próximas reuniões ira acontecer no 3° sábado.

Contatos: 
Sede Pastoral Operária 
Rua: Guarapuava 317 Mooca 
Fones: 6695 0404 / 6692 0538/ fax: 6618 1077 
E-mail: po.ncaional(âlig.com.br
www.ponacional.org. br



PA ST O RAL O P E R Jl: R I A 

(Sintese da reunião do C.Past. 15/5/77) 

Para compreender melhor a condição operária, os membros do e.Pastoral estudaram em gru

po vã ri as questões , refe• entes ao traba 1 ho numa empresa moderna. 

la. PERGUNTA: "que e necessãrio, na estrutura de uma empresa ou fãbrica, para a produção?" 

Respostas: foram enumerados vários elementos, entre os quais destacamos: 

1.1 - CAPITAL: não e qualquer quantidade de riqueza ou dinheiro, mas os diferentes ele

mentos {dinheiro, mãquinas, matéria prima, força de trabalho,etc), destinados, no pro 

cesso de produção, a produzir lucro para o dono da empresa. Hã duas fonnas de capital 

- o capital investido na aquisição dos meios de produção, e o capital investido para

pagar a força de trabalho.

1.2 - MATtRIA PRIMA: ou o objeto sobre o qual se trabalha. T ambém a matéria prima e encor 

trada sob duas formas: em estado natural, como as árvores na floresta e o minêrio 

na mina; ou jã preparada para a fãbrica, como as tãbuas e madeiras beneficiadas pa

ra a fabricação de mõveis. 

1.3 - M EI OS DE PRODUÇÃO: são o conjunto de coisas de que o operãrio se serve para produzir 

como o martelo, o serrote, os pregos, a madeira, a energia elétrica, etc. São, pois 

meios de pradução a materia prima sobre que trabalha e os instrumentos com que tra

balha. 

1.4 - MAO DE OBRA: são os operãrios que participam de um modo ou de outro no processo de. 

produção. São aqueles que gastam sua força de trabalho ou energia para produzir. Os 

trabalhadores são trabalhadores diretos, isto e, aqueles que são agentes imediatos 

da produção. No regime capitalista, a operãrio não e ·dono dos meios de produção • 

Os trabalhadores indiretos são aqueles que supervisionam, controlam, ordenam o pro

cesso de produção. 

2. - Quais são as condições para o crescimetno da fábrica ?

A esta pergunta foram dadas vãrâas respostas, tais como planejamento, capacitação

profissional, instalações adequadas, assistência ao operãrio {esporte, alimenta

ção, escola, creche para seus filhos � etc. 

N um regime, como o nosso, em que a empresa visa o lucro, tudo aquilo que facilita 

aumentar o lucro é condição para o crescimento da empresa. Hoje em dia, porém, hã 

vãrias formas de aumentar o lucro num pai� pobre como o nosso. Por exemplo: o arro· 

cho salarial, a intensificação da produção ou fazer que o operãrio renda o mãximo .que po· 

de no seu dia de trabalho. Outra manerra, muito eficaz, e aumentar as horas de 

trabalho, porque o capitalista não precisa fazer novos gastos com mãquinas e insta

lações. A melhoria das condições de trabalho, o fornecimento de refeições aos ope

rãrios não têm em geral uma finalidade humanitãria, mas são recursos usados para 

intensificar o trabalho e aumentar o lucro. Do mesmo modo, em algumas empresas, a 

musica ambiental, a melhoria da iluminação, a presença da assistente social e do 

psicólogo, etc. A industria mais avançada consegue aumentar o lucro com o a�erfei

çoamento das maquinas. 
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3 - CONTRADIÇOES: 

Os grupos apontaram vãrias contradições no atual regime de trabalho. Por exemplo, a 

base para o cãlculo do salãtio a pagar ao operaria nao é o preço das coisas ou obje

tos que ele produziu com seu trabalho, mas o preço dos objetos ou coisas de que ele 

necessita para repor sua energia ou força perdida para poder continuar a trabalhar. 

O operãrio individualmente tomado perdeu o controle da produção, pois numa industria 

pouco pode mostrar de sua habilidade pessoa1. Tudo e feito pela maquina de quem o 

operãrio se torna um escravo. Mas as dificuldades do operãrio não são sõ em relação 

ã mãquina. São também em relação aos donos dos meios de produção, com os quais se re

lacionim como exploradores-explorados. Esta relação se manifesta de vãrias maneiras: 

enquanto a riqueza dos donos dos meios de produção crescem� os operãrios continuam 

pobres; enquanto os donos dos meios de produção gozam de segurança, dispõem de maio

res recursos para viver seu padrão social (bons colégios para os filhos, boa assis

tência ã saüde, boa moradia) maior participação nas decisões econômicas e políticas, 

fontes de ir.formação que permitem me 1 hor conhecimento de como funciona a soei edade, 

maiores e melhores recursos para se locomover, viajar, etc etc, os operãrios levam u · 

uma vida insegura e instãvel, dispõem de poucos recursos para uma alimentação conve

niente para si e seus filhos, não têm condições de dar aos filhos boa instrução, não 

podem participar a não ser de maneira extremamente precãria e limitada nas decisões 

politicas e econômicas que são de seu interesse, lutam com enormes dificuldades para 

se locomover diariamente s etc.etc. 

Em síntese, as relações dos operários com os donos dos mei.,s de produção não são re

lações fraternas, relações de igualdade, relações humanas. São relações entre homens 

com funções diferentes em vis ta da produção e do destino e utilização da pr-odução, en 

tre homens separados e opostos por interesses diferentes. f::.. raiz deste mal estar e 

desta luta n0 processo de produção em nossa sociedade estã na separação entre o tra

balhador e a proprieddade dos meios de produção. Dispondo apenas de sua força de tra

balho que tem de vender para sobreviver, o operãrio se torna cada vez mais dependente 

e exposto a toda forma de exploração. 

4 - ALGUMAS CONCLUSOES PASTORAIS: 

Os participantes da manhã de estudos acharam que é indispensãvel para a pastoral ope

rãri a conhecer e aprofundar o processo de produção e o regi me de trabalho em nossa so 

ciedade para se fazer uma pastoral operãria. E isto por vãrias razões. Algumas delas 

foram apontadas. Por exemplo: o operãrio consciente ou que tomou consciência de como 

funciona a estrutura da produção estã em melhores para evitar a massificação. Se conh 

ce também as leis que regulam as obrisações e deveres dos patrões e operãrios, saberã 

defender-se contra certas formas de exploração e participar na luta pela libertação 

da classe operária. 

Sem conhecimento mais parofundado do processo de trabalho e das vãrias formas de desu 

manização que dai resultam� os responsãveis da pastoral não estarão também em condi

ções de entender o mundo do trabalho, de lutar de maneira eficaz pela defesa dos di

reitos humanos. A missão evangelizadora da Igreja, nesta situação concreta, é muito 

mais exigente do que pode parecer� primeira vista. Não basta generosidade, dedica

ção. E-preciso também consciência critica. 
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PAUTA DE PREPARAÇIO DO CONSELHO 

NACIONAL - 1980 

! todos oa ).Uli tantas e Dll:i@ntes

Companheiros! 

Eatamoo iniciando o a.no de 19800 Já é mês de ja 
-

neiro, e ae inicia um novo per!odo de traballlo o Para nós , 

ele é uma corrente que segue, que vai oontinunndo e evolu.in 
-

do� buscando cada vez �lhor responder aos noasoa anseios 0

de mudança e os do todos os Jovena Trabalhadores do Brasilº 

e do Mundoo 

, Este ano se destaca entre oa demaiaa tempo de' 

nova déo _ri.o i tempo de Conselho Nacional. o lf tempo de Oon 
-

o Mu.ndialo
: y• 

Estamos escrevendo a. vocês para. falar do maior a

oonteoimento da JOO NaoionaJ. a rea · z.ação do Conselho Naa:i. 
( / • -

onalo Pela Vigésima .eira. vez, os militantes da JOC c, J_2 

vana 2lrabalhadores d.os vários pontos do :r;n:!s ae reúnem num 

mesmo lugar9 para ·\jra. • 
o d.es·tino do Mor...mento Nnoional o

A 

Anexo a os-ta a:rta chega a todos vooas a O Pauta 

de PN1Jaração do Co rnolho Na.oionaJ. de 1980 n:�

' 

,. Du.:runto toda a aua histori.a 9 a JOO realizou r2 

aliza. os Oonselhoo Nacionais, variando seu per!odo de acor

do oom a necessidade do momento o Já há algum tem:po9 ele se 

dá de dois em dois anoso 

.. 

( 

• • r 
1 



o deot5.:nr, cl,Q Mo'\i-.i.mento s seufl objctivus 11 s r.i <'i: ! ,;.l

"tari!io Sl,'!JJ. orr-r·J .. r1 L. '" ' .,: e·. O'� 1· nst·,-,nn 11·tu,:, e. 1· º . " -:r" P h uc ._ ... · ., ) , ... ., .,.. (? r.i J.os a u-..;1,1.,.z. .. 1.; ,,
,1t:cn0 ·t;raço.rn1<; mct'.·:: r. ra 0001.tl:r. mais -um per.Íodo de trabaJ ho,, 

o Co11E1elho Nac:tona.l nao se lirrd.\:a �.
a aJ.r;uns militante:.· 1, nas se abre tJ envo1.,rnndo o máximo por,:.::,:{,-., 
vel. à.o seu oorpb c.1.; ,r_:n.1.1izad0r1> d1t"':ldo opor:-(Ttilj_df_1:de para. <lUB o 

�-

iloa :participem o iv:..�n:ui1'..UU0 dentro de o,nn próprias concli.ç:Õoo 11 

e n:Íveis v e das co"i"HllçÕos elo Movimento no seu oonjunt· , �e, . . r .. 
' 

trmto 0 ele começa iw. praparação t, quando todo o M:ovJ.11ento D?!1

aa a. recolher as fr:n':o:r:rnaçõos da recüidar10 vivida pe1.a J'u:vr;n. 
-t;ude1 Tre.ba:Uw.do:·,:--:c.. :, :;.:ia.a a ação q_ua s� :C'(:.;).J�iza fr 1 · ,;o fürw. : �.
�!._id.a.de 9 esoolh 1.:x· ,.::: p,1nst>au que vã.o _rc1.:;renentar e à� oid, 

- 0 cada aetor 0 e st: :pr0patta para o Co:nmüho.:,

j O 'ú 
GD, ::,J· Ú 1,Hís J.,:. ·1,·)Ii'.an.d) oempr.e (!omo

I l··, G, 1:, 1 ! 

, , c.c:n:Jc,.iucn ,(". r• 

(�l.i., ', 

,'. "l" "·J .,., -�·. d··· , ..,;:. ,1. 1 ··� •t'!' . , .. , -r� J.c..Ç,u. Q <(, , '::- cl0 a 1.,Ch .. O h,) C, ,.· .:1.:"v:, 
: · · .. , .: ;.r.:n ,·.11,;. fo::.1.. l8.Çi3:··1 J.03 m::i.li ta:n. \;c�-3, 

� -·· -· __ ..... � ........ _____ ,._ .......... __. ... _____ �--�-�---··" ....................... _..-.. ______,. 
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A pru112uação :não é algo separado do ·trabalho q_u.e 0

todas as cidadas realizamt mas se inteirra, neste trabaJJ10 0 
° 

criando oondiçÕeG para q todas elas desenvolvam um oonteú

do unifion.do d.antro do uma mesma é°pooao E a!.9 a dimensão o 

do Mov:i.r.i.ento <tem matar sentidoº 

Como r1�nul tud,, teremos dado passos concretos em 0 

toda a extcnsao cJ.<) t1ovi.tlento i, aprox:Lm.:.1.ndo o n!val de connoi

ênoia e de pa�ticipação d9s repreoentantas que vão ao Conse

lho 9 chegando com maior facilidade a decisões corretas e :ma.

duraso 

3 = ESTAI.TOS CONTINUANDO AS t,'lETAS :00 CONSELHO NACIONAL 

..... l ····---------

Quando realizamos o Conselho Nacional de l978 p d.!, 

oidimos um Planejo:oonto pe.ra dois anos f> o que significa. q_u.e 

du.raria atl juLi.o de 19800quanclo serla avàliado9 e se pena.! 

ri.a. os novos ria.suo� u dtu·" 

:raJ. I'ltu1ojamento· foi se desenvolvendov fomos rea., .. 

J.izando 11rogr...an::w t- avaliando os passos dados 0 mediY.ulo os X:2 

sul-ta.d.osº A tuo.lra�.nte v ai.não. eatwnos oxeoutando eaoe Plana j,!! 
mrmto O (' á dcmtro 1, G. <� que $e colooa o. preparação do pro:x:imo 

Connelho Na.e· o:na:.... Por :l.sao i, i11cl,.1fu.os aqui o oonj1,u1to de 0

-suas m.e-t.aa
0 para lli.elhor nos aituarm.oss

,t PLt1.NEJAJ.�J�NTO DA JOO DO DH:\�IJ�
_,_,,.=---�-� .. -.::. ... I�.11LL_!2�o ........ __ _; __ ,_,

Integração de ·t; (lor oa se·tores da r.n.s.ssa da J'uventu.d.e 
•, '" ,-. , A 0T:ra.baJ.h: o.ora a 07, r,;::n:1·Lzi:�r,, ,o uni tfll"ia. e autonoma da 

Ola8EH., Oper&ri11, e fo:i.'cc��ndo. urna cémtri bui.ção própria 0 

do MovJ..mento º 
L ___ -------�-----·-- -··µ---·---------...... .. , ___ , ___ .,. ___ , ___ ,.. 

3= 



ELEMENTOS CONTIDOS NO OBJETIVO 3 
l;a,J .......... � ... .,.�---,-.. .,......__. .......... ._........ ........... 

lo Extensão a todos os setoresa fábrioa9 comércio� constru

ção civ!l 0 bairro, adolescentes� domésticas� .menores 9 d_! 
sem.:pregadoaooo 

2o Dasenvolver a caraoter!stica de ser um Movimento de Ju

vantUtleo 

3o Somar-se.ao co:tju.nto das organizações do Movimento O:peri 

rio que' bu.scam a unidada e a.autonomia da Classe através 

de diferentes fox'.mV.S de 1utao 

4o Desenvolver a ·tarefa es:peo!fioa do Movimentos orea.niza -

ção e educação da Juventude Trabalhadorao

,. 

5 º For-talE!Cer o Mov.i.mcnto através da extensão e definição 0

, de sua identidade propr-J.ao 

PRIORIDADES PARA OS DOIS ANOS ! 
.,._ . ..,. * • e·•...,. • 

lo Extensão aos oetores d.D� Juventude Trabalhadora que ainda 

não foram afi11{3idos de ·fonna. e 

º Comércio !, Oonatrução Civil!> Portv.áriost> Sideru.rgiQ0

Adoleoocntes p Denem:pree;ados e Domésticaa 0

2 o O fo:rtuJ.00· .nm:n.to d oet r de Fábr: .cas

º A ti11gir as f '"or· cas mais ·1m.:po1"'ta.11tes

o Desenvolver o Movimento nos polos industrializados

,3 º Ampliação d�. :r :n:1.'.Jin .ão em. gru.:poa _de j�na em 'bai:r•roao 
I 

4 º E,:te111;;ão ora cJ.o.4füm-:pÓlos f.;egionaia o 

5o Particip� ativam.ente daa mobilizações do Movimcn.to Ope-

,. 

' 1, 

" rãrio garantindos 
º A partio:Lpaçi!o da baso 
o A formação

' 

•
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�Y•�A9, a "baile loca até 

• partir das ne &88·�H'�:

agâo d.o Mpvirp.onto no cteill!I 
, mentos para a rea.lizaglo 
�,·, 

. 

,� 1ortii'1oar o Comitê tf!I0:1.�� 

9. »1mm1zar a equipe nao1 :'l��=/3-

13 "' A. recuperação dos 
de lJm arquivo nno 01 

, as oxpe :l.e:noia.a d agão. 

na.ra.n:ti 

o 

io ct.�o ções até seu to 
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RICNCii S TUAL · TEROO 001 O 
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1EXIE- 1 

PONTO 1 

.. EE ���91.-� ... 2 ... �-�����!.�:.eo no_· oo�rn��ro _l!AC��·NA�(��2T�.?J. 
·; 

l• :gSPEC:tFICOSt--�,-. ....... '··' 

w .A.nalisar n o1"i iroçifo d.n. J'uventi,.de Tz .. lx.\.lhaclo:t.--a den-t;:ro d.a 
raalidade atw lo 

---

ria.o 

êi.0fin: .ndo .-
l}..!'Ot�.rt 

ni ,.. -P:t -
yt E] 

• n � a �,;;O n tor1on O�? v.�(.,'. zaça.O :,.: .fv';\'.l1úGJ.X'D,;·; p:� .} ... · :Ge, :na 0,-SS. u. � ,l � .... u_. 
v-eis º 

1 .. � A.va:J.io:c o :reó.riLl.1ur a :função de no:.,sao 000:tdenr;..1.çoen a t; J·7" 

..,r·. 
''. 

c10E:1 oo n:f.ve:Ls 9 pa.:ea m.elhor reoponde' à Real:ldaa.e; da Juven . 
... i 

,, 

tude T:ro.balhado:ca a à Ação (].V.e desen'rolvemos f' ente a. elao 

pl"' 1o;jo.ndo 13(! :mf hOl" ap:t"OW:I:tamento O (.'t;�Ül.11 O TlOVOS /) 

11..:profundo:r o n:.tg JJ.:C':Lcn.clo de' �ermos wn .�cnr1 rac·m·to J:nt1:.1'1'JEtc .o 
• t ,1 

nalo, buóc;o.nd.o n.du. v--oz IOC: :lo uma. V1vênci:.:1o prât:lo:.1. élesoo. cl'.L 
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�nr::iãoo 
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· . 5 - A; PREPARA.QEO DESTE cop-�ELTIO

Como primeira. etapa do;: Cons lho Nacional, esta a 
- A 

preparaçao tem muita im:portanoia em todo o trabalho (1U8 as 

cidades vão 1 .. ealizar desde agora até o m.êa de julho de 19800 

Ela deverá desenvolver já9 parte doa objetivos do Conselho 9

começando a oolooar em prática o conteúdo propoatoo

Então os objetivos espeo!fioos desta prepração, 
-

aaos 
' 

º Possibilitar que todos os militantes, a todos os n!veis9 --�--:

participem da realização do Conselho Naoional, repeitando 

o n!vel.de consoiênoia de cada um, o.considerando as con

d19Õea. e meios p.rÓ:prios do Movimentoº

o Contribuir para g_ue os militantes cresçam no seu n!vel de
oonsoiênoia, asaundndo novas responsabilidades, sentindo-se

integrados na organizaçã� do M :v:1,xnento o

º Preparar representantes oom oondi9Ões de part:i..cipa.r e deej 

d.ir dentro do Oonaelho p ao mesmo tempo 9 assumindo a reap� 

sabilidade de tranamitir o conteÚdo adquirido numa respos
ta prática no deaanvolvimento do trabalho na cidade ou· re 

-

gião, depois do Oonselhoo Isso s1gnif1ca9 que oe militan

tes escolhidos devem ter oonsoiênoia dessa responsabilida

de9 levando em frente tudo o que for decidido no Conselho º

Naoionalo 

6 • A PREPARl\Ç.!CO CONSTA DE A�Gt.Jm! ·.mpos FUND.!\!.'.iENTAI!! 

0 REALITh\DE DA JUVENTUDE TRAilA.LlIADORi\ a 
ooooooooooooooeooooooote•o•••oo�ooo 

* J.Pa&er um estudo das condições de vida e trabaJ.ho0 e

situag3as que vivam os Jovens Trabalhadoreat. seus 1l

problemas p aspira9õea 0 oapao�dades valoroso

.• 7 .. 
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O{>,., e ! t • · rccnOGOOOOOOQOOOC0J ao 

Fa·:;:: ( i · • cr .. :n -tamento o &1.,r funclnm �n .... o ,·. 
·�· Opr; ',.:-__ ·,-. DU:-, st'f;-w;çâto re,·,:1-tzaçã:1 (;' COL1( ,t ·"

{. _111- m;,tu:.u··· t) io:e i i1und al{> :.s -i:,10c·l,os 1 

História .. i..ú Classe Operária.o 
iiTc,ueirt:o ./\ ·i.. :.11 da· CJ,.asoe Ope . lr:i ag . 

o.n:t;e c;n 
., ' , " ' t f �b t . d l . l.; oeG-: .e. :, ,1..1n�J.oc. · :i..n ,e · u r· ca i) par i os po . · .t:--

" 

" cos a.e:n l,. 'e, da Cl:.:\s::;e 01)eraria º 
Movimento JOC a Classe O:percztrla º -. ·, ·. 

o REALIDA.DE PCiL:f TICA E ECONÔMICA
0000� 000 aooo� uuooau 000000000 . . 

• 
1 

* Estudar ;,.l1ctms :pontos estru.tura.i, .e oonjunim.:rai, vP.2
lÍ-t:lcon Ei ��onôm.ioost para melhor nos si tu.').:rmo ri.:t

/l X'enJ..:1.dad.n c1 o 1mJ.ll t1 avr.1.nça.néió nossa fonnGJ de) -tnn.:r 0

rOl)t . 8- <.si° 8,o 

O C Q O O O ('.) Q O <• t' ,i ,.; ú 0- C, 

Fazer um l ,rvru.1ta:m.er.d;o e aval aç5'.o d.a Açao fü, r..rc,-,,-, 1 ·lr.ll¼ 
to a nl- ::. L local e estadual para um poo-tcri.or � 
p!\) '."u.:::.l,:•.n-J t; O ,:,, Liv el 1'1--"lOio:na.1 9 oonside::m.ndo oa ºe,c 

gu.,1.nte" ',\.:-i:;;ie:,cto 

A.çao=aetor _, 
o � d ,· �� oordenaçuo o to os os u vJ.i...
Ortra,nizaçã 

]'. -nças

Extensão 
' ' 

:Me.tos _ I11si,..CL1ríl.Gll vOS li 
1 -o no�rilJJ tnitc_�Yce corcio ponto de xc for�noia
TO NA(;"1'0Iül, ·1 ..,'!U/19809 oujur� mf1 \;c..�JJ :toram doc:1d.i.C:w.a 0

no (jonso1.ho r ac:i.ona1 de 19780 
. ·'

, ___ __,...-. ..... ..---______ _ ---··-····· ·--�--' 

�-,I 1�---------· -- - - -- .
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"'tti ..... ... .... ,.. -.. -.�------�-

Inir.dc.Jmenta 0 ueremos afirmar q_ue a partir deste 

momento O a Prepru::-n.ção do Conselho Nacional deve aar o OONT� 

DO PRIORITüIO c{o MoVimento em todo o :Brasilo Por iesov .! 

presentamos aqu.ct uma proposta de encaminhamento9 q_ue tem o 

objetivo de :ret1ponder às exigência.a do trabalho9 do.ndo-nos � 

segurança :prá realizar um Conselho oom firmeza e e:ficiênciao 

' 
-� 

a� Ao reoaber eeta pautap a coordenaçao deve providenciar 0

A 8 oam urgencias que todos os reaponsaveis da cidade e se-ta· 

res tome..'111. conhecit1ento do seu oon·teúdof discutindo e es 

clarecendo todos os pontoso 

b ... Distribuir todos os pontos da pauta·de preparação dentro 

do programa do tro., alho que a cidade irá deaenvol·Q'er a. te

o roêa de ju.lll. · (le 19800

o - O prow� u.o. r;:l.dn.de deve onters

º tempo necerH ário para peaquis de cacla ponto 

º um oa1.en.cl.ário d.e tod�s as rE-> · encontros atri o 

in!c:lo fü:1 �h:LJ..ho 

º os obj{1ti vc� ia o conte1!do de oada um desses prograr.naa 

d e, Para faoili·!;3r a oo: eta dos dados e :informaçõen 0 r:i. coor-

clenação e·n1 d:tvidi:r o trabalho entre ·l;oclos os. :n.!voiH o 
·t;f.n1tan.éL rr"C'Tf;:t i

i:i quai.r::1 .:w :lr.io.1.mnçõos que cabem o.os jovem:-1 trab.'\lh::.t.do -

res qu� estão oendo atil'l{;idos ,
,, :tdcm9 aoa 1 ovor; mil:i.tantea 

,) aoo rn-U í;l;,_;. 1·l;i:,r, oom mo.is o.:r.geriencia de ação do 0

M.ovi <.m to

o aos e-tores _, 

o a coor·<le:nação da o dade

---.... ,_.., _____ . __ .. _�.-,-_u,,,_. __ , ________ , __ , ,,.,_,. ___ ,. _____________ .__,.......,. 

·'
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.,_ ____________ "" � ... , ...... __ ....,. _____________________ ...., 
Es1,-a f 1'.'Tilc.\ c,i,0, • ••• ,. :::.l>alho é para t.;'D.l""anttr que nffo se sob.r<?< ... 
oar.recue todos 011 m.il:'i. tantes com toda. a .vauta o/ (! 1. 1..::i 
os m'lli tantes cr e já pesquisaram determ.._1.nadqs pontc:1 :n J.(} 

t\ 

J:epi�aw. esn� .x•a1-1u.lhoc As info:rm.aç<'ies e dados a lmsnar0 
t! im;pôr ·ante qut) oojam novas para. oo.da n!vel 0

f '" Os encontros e remrl.Õea devem ser realizados por xt'.'fV'<:lH u

/ Por exemp. o� o 1:mcontro de novos jovens 0 da Scmr.ma. él.::\ JE;
veri:t�d v fü:r e J cn",m ai:' a. rea1ida.de 0 de acordo. com o seu 
:nível la c_o·u,c ·· én.cja o " 

, . .,--;:. g .... Paro evitar corrf fri.as 0 propomos a proIJra.ção em d.Üan e· ,..,o."'... •• 

paa comuns� 
,

º cl.o irií.uio cl2 :f.'1:n,orc-·.:ro a-t;é_ o final de abril.!> oomeçar e 
encor·r.nr a p1:(:::}l!�nç8.o dos pontos 1·o�ercntes à. realidadeº 

o do in:fcio d.e ·1:1D.:to a.tê os primeiros dia.s da juJ.ho 9 <Yiln!
-;.,

ça.r e e:noerr�:r. a prEJproção doa · pontos refercnt"s à Açãc,

ô 

do J'l'IoY .\i1B:r..to t· ... - �.,'"=""'_ ,�--
Dos 1;. Jon� .• ; 0 u. S<mtana da Jwren�ud está :i.noluÍda 

na eta.pa de ewtudo da realidade 

h . Dent:C'o do 1iro(;l ,mn. da cj_dade 0 " necessá. io prever e� 1.1UiJ .... 
c:a de 1•._c11.rr::of.i -1:'-LDD.n eiros .., para a p9.rtioipação no Cori.se 

Ç' ,:t"t::) 
. 

. � :l.hoo Ie,1.u.l.L1u<�tr!.u (1 e u:rgonto dofil.1.u• os militant�s crt.1e se 
--

roo _reprc:aentc.n1i:.nn no Conselho� providenoiantlo réx1,J..*1 CIU 
af_aatament o do tJ.•abalb.o para aquela época·o Esae� · .êhn.:·� .nJ.,., 
ç-ôo J.e ·· lc:11-.:::r ''}J1 � 0Tb. 1:. prioridade e ·aienifioado do & 
OonseJ. .. on 

i - Propomos qut21 no mô,) de Junho ( apro:idm.adamente no :r;: ,.a.L 
do mês) 0 soja ron.l:i.zado um encontT.o amplo 0 a :nível rlo .... �\ 
.::L;;õ.o 01; 1:ir:.:to.do f.l :.�Hu.:nt . d.<J e com:pltnemt�n toda.a as i:afo_t 

l 
l 

••• ••r•, ..... , • ,...,, • .,.,,...,...,. ,,,.�,•-·•-• .. ..,., .• _,..,_ <' •--r•-··--·--"'·---__...;.....••-........... -..:a.. ... .  _.._..,,,. ... ... , __ .....,_,_..,._, _____ J 

... 
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li ... 

j - Toda a preparação deveN ser dati1ografada e mu.ltipl.ica4'• 
da em. 60 (sessenta) oÓp1as9 para. facilitar a dinâmica do 
Conselho Nacional e BB,nhar tempoó Pa.ra isso0 as cidades 
devem buscar pessoas ( mesmo g:ue. lliio s,ejam �o Movimento) 
para garantir essa tarefa no tempo prev:Lstoo Esse mate
rial será levado diretamente ao Conselho Nacional.o

k - Durante esse período de agora até julho0 recomendamos' 
que não haja intercâmbios de militantes, pois é im.portan 

. -

te que t0dos estejam ém suas reapeotivaa cidadesº Além 
disso� é bom economizai:- dinheiro e férias para juJ.hoo · -···· 1

: 

. -
A 

l - O :roteiro·· de preparagao. apresenta pontos de referencia 11 

para pesquisa 0 análisaº Não é preciso nos limitarmos e 
às perguntas l' e sim ampliar.mos ao. má:,d mo poas:! vel nosso 11

conhecimento e capacidade de açãoº 

m - Para esorever e·a.va1:1ar as ações, cada cidade pode utili
sar como base o� "ESQUEMA OCMCJM PARA. ESCREVER EXFERitNCIASº 

dj_stribu!do no ano passadoo 

n - O Consolho Naoiona1 ' uma riqueza de oul t1U"8,o Sugerimos 
q'l..'!.e cada cidade aja a possib idade de apresentar algo º

. 
. 

t:Ípioo de aua região 1-r eomo forma de :J.n·be:rcam.biar essa 4.

quezao 

o .... En.fim0 esclr»rc-c}omos 11-1. esta_ pauta :pretende aj ttdá-los a
preparar o OonseJho� levando em 0011ta que a Equipe Libe
rada não poderá ea·tar presente durante todo o tempo em 0

toda.e aa cidad0a o . , ) 

Companl1Edroe O está lançado o Conselho Nacional 1 
Mãos à o�9 •

:Bons trabalhos a todos!! 

A. D".ltJIPE NAOIONAL
, cmlJ.:.
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.. 
___ ........ _________ -__________________ ...;... ______ _

. · 8 = C11IT�.f C�,J2E �1�ICIP1\ÇÃQ 

Devem estar representados no O oNacionalg , ·, 

� Os setores exi&tentes nas cidades 

* A coordenação da ci4ade

* A coordenação do estado

w A ooorden�ção do trlâ:neuJ.o-f�brica 

* Os membros da Equipe Na.oional Ampliada dos :E:stado:,;, 4l
futuros·membros ,

ft- Os mem1)roo da Eq_uipe Naoiomu liberada e futuros mem.-..... 
. -.... ·.. . 

bros 
• Os tesoureiros
* Oo mili tant;eo q_ue estão t'.rabalhando na. Ex-�ensão do Mn=

vimento

"* AssiBtentE:(1 üo 3 t!lfJ"�i doai R_o Grande do S·ul 9 São Pe.u .... 
lo e Espiri to Santo�; propostos pela Equ..i.:pe Li'beradD. 

� , 
_, ___ , -

Alem disso i; de-.re :par.•f;ie :par um :trigente da. JOCinteJ."'ª" 
1:l.:lciom:'-lr r.•::m. como 0 peoeoas aonvidadas pela Equipe L,! 
beradao 

Erex:lmo º º º º " º " º 3 
Passo ]'undei r. º v " ,, 2 
Caxinso ºº ººº�� 2 

Porto AleereQOOO 2 
Santosººººººº ., �· º 4 
Cami:)� :n.:1s º., <'.\ º ,, ,· , 3 
Santo An �rt o O ,, • o 2 

Oaasoooooooooooo 1 

Jm�dia!oooooooo l 

São Pau.lo o 0 () o V,, O l 

Ilio 
; ' 

de Janeiro o o o 
p 

Vitoriaºººººººººº 

Salvadorooooooooo 

R80ifeoôOOOOOOOOO 

Teresina o o ºººººº 

São LuÍSooooooooo 

3 

5 
4 

1
--

3 

l 

l 
Bo Horizon.te º., o o 5 

_______________ TQ'!AIJ s .i.t:::i'!ipa.nte�i2_'! 

' 

____ J 

�· 
-- .-- ___ .,,. 
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• 
Di\'.iA DO cm�:muro t 19 a 29 de ju.lho de 1980 
LOCAL, SANTOS ..., SP 

Observaçãog Os lKU'ticj,pantcs deverão chegar duruni;c o dia p

e:m 1.a ele julho p pois à noite ser-ct a aberturo.º 

Total daa pafüJa{.;r:ruJ tlo3 partic:tpa:nte-;, ( ida e ·volta)ºº 700000 9 00 

TotoJ. da. Estad..i.a. _ :-1.ra 43 part:i.oipo.r.rteSot)()()OOOOOO ooooo35o900 g,OO 
.":oi:a.,1, d.a .Al:tmer t :.:.,-·�' pu.: � 43 :ptu .. ·tioipan·t0Boooooooooooo_Ji o_2q9.&oq 

. ' .. � \ 

T. OTAL o º o º º º º º º º º º º o º o º o IO º l4l º 800 � 00

- 3-, .. 
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A - REALIDADE DA JUVENTUDE TRABA.LHADORA 
_, __________ .......,.......,......,....,._,. 

I - QONDIÇÕES �J!l TR.�BI\LHO: pA g ti:-. e o._ � 

a) Cçm que idade os jovens começam a trabalhar
b) Qual é a preparação profissional qoo têm
o) Qual é a porcentagem da jovans em sua empresa? Por que?
d) O salár:1.o que gatlham consta na carteira?

t suficiente? Por que?
e) Horário de tra.balhoa

o quantas horas se trabalha por dia - por que?
o quantas horas tendo em. oonta o ·transporte

f) Horas ·e)ctrasg
º fazem mui.tas hoioaa extras ... por. q�
º são pâga ..!
º o q11e representa as horas extras para a j o trabalha

dora 
g) Controto de trabalb.01

º as firmas fazem oontrato de trabalho 
º aão registrados 11a profissão 
º formas de paBWUon.to 
º o que sicnifica o cob.tra·to .da trabalho para. a ju

ventude trarolhadora. 
�) Condições geraia da.empresas 

º Como são os serviços de refeitórios, ventilaçãoe ,. " 
banheiros, assistencia me ,-
dica9 transporto da pro -
pria. empresa.9 clubes re -
creatiVOSooo 

i) Aoidentes de Trooalh.os
º ooorxem mui tos acidantes de ·t1·abalh.o
º que tipo de acidentes são mais frequentes
º q_ua1.a Bêi:o as causas
º o -tra balli.r) é in · alu.bre ·
º reoebem o adicional sobre insalubridade e periou

losidade 
j) Normas e LeiBS

. k) 

º oXiatem norma.a internas m em.prea
0 quais são as mala prejudioiaia 
o quais eão as lei'3& para a juventude trabalhadora
º os jovcru:i conhecem estas leis
º são cumpridas
Trabalho da Mulhers
o que tipo de problemas espec:Íficos existem na aue.

empresa
º em que se·tores a:i.�-ao maia apreaen"fl\ da mulher 

por queo/ 

'·. 
�-

• 
f 

., 

- -�
& 
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São Paulo,O4 de Abril de 1988 

Da Coordenação Nacional 

Pa.:ra. todos os Militantes da JOC Brasileira. 

Companheiros (as),

Espera.moe encontra-los bem e em preparação a SIJT que este ano tem e� 

mo tema; n Atuar coletivamente no presente para construir o futuro ;queremoS 

trabalhar e ser livres".Junto a semana estaremos vivendo tambéri a continu..! 
.. .

da.de ao processo do 42 CNJT,e a preparação ao nosso 262 Conselho Nacio.nal 1:,

para que a JOC seja efetiV&mente uma resposta a estes jovens que vamos a··

tingindo.Este Conselho será marcado por um período difÍcil que vivemds em 

87 e com a avaliação de wn. planejamento de 4 an.os(84 a �e).

Apesar de muitos _. vivido os conselhos passados os z·ellil.-

tórios nos mostram o quanto vamos avançando na nossa proposta de organj.za

çã.o e formação da JJ. TT. Também sentimos algumas li.mi taçí5es de ver a :pre

paração dcts conselhos como um momento de retomar as reflexões já fei t�i e 

preocupações que vamos tendo ,ficando assim a preparaçio deslocada.De se jE1. -

mos que este conselho possa ter um saldo positivo neste sentido. 

Está pauta tem c0mo objetivo nos orientar nas reflexões e na retomada 

das diacuesões,não é a pauta definitiva do conselho mas uma pauta que nos 
.... 

dara element0s de nos prepar : o mesmo r.

Seria interessante se podermos recorrer as experiências de prepara -
ção que vivemos em nossas cidadee/regiõea nos conselhos passados e veI no 

que podermos repetir ou melhorar. 

Desejamos bons discussões e preparação 

03 
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="26º CONSELHO NACIONAL DA JOC BRASILEIRA= 

DATA: De 08 a 17 de Julho de 1988 
LOCAL: BRAGANÇA PAULISTA -SÃO PAULO 

Objetivo geral : 

Avaliar os 4 anos de plano ucional da JOCB (84 a 88) e projetar o m,2_ 
� ' . 

vimento para oa prQxi.mos anos; considerando a conjuntura e os momento fortes 

vividos e que estaremos vivendo,prinoipal:mente'a nivel da ação e ia situa

ção a nível internacional.Também garantir o máximo de implantação das pro
jeções que faremos com uma boa avaliação do quadro das dificuldades e nec_!S

sidades que tem os militantes e a organização e coordenação do movimento. 

Possibilitar avaliar e projetar o papel e caráter dos prbximos CN. 

Impôrtancia desde CN/88 : 

Depois de dois conselhos secessivos ,este tem o papel de retomaD a d_! 
nâmica do movimento e seguir a.profundando os a��ctos. :J.eva.ni;ados no conse-
lho extráordinario ,e oa que por ventura não tivemos cond:içoes de refletir. 

Outro aspecto que este ano tam.bem estaremos comemorando. os !Q__anos da 

JOCB e planejaremos como viveremos este momento hisiorico da nossa caminha 

da como movimento espécifico da JJ.TT. 

Conteúdo Central : 

Durante este conselho estaremos priorizando como coJ1teÚdo central: a 

análise da JJ.TT e da Conjuntu.ra;a avaliação do plano e ação da JOCB e a 

sua projeção ,considerando a_organização e coordena ão destas aç�es. 
--

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

04 
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- ANÁLISE DA REALIDADE -

OBJETIVO: Avançar na a.nál.ise feita durante o processo de congresso e buscar

identificar os desafios que a realidade da JJ.TT tretrl- para a no� 

sa açio militante e ação comum. 

• JUVENTUDE TRABALHADORA=

l)Qu.e tipo de jovem esiá gerando a sociedade a partir das realidadesde:

• Trabalho

.Lazer
.Cultura 

.Participação 

.Afetividade 

,etc. 

., . 

1. a) Quais as principais aspirações destes jove'ns? E como busca realiz�-las1
/ / 

1.b)Como se da a participaçlo nos org[Os de classe(orga.nizaç5es juvenis,p�

torais,sindicatos,movimentos etc)? 

1.c)Qu.ais os mecamismos ideÓlogicos utilizados pela burguesia para contro

lar a juventude,e como se da isto? 

2)Qu.ais as formas de organização de jovens exiatemhoje?Fréute a que se or

ganizam?

2. a)Quais as principais bandeiras de luta? Qu.fl análise temos delas'!'

2.b)Estas organizaç�es estão contribuindo para a construção do poder de

classe dos trabalhadorea,como? 

3)Que desafios esta realidade apresenta para a JOC como organização especi

fica de jovens trabalhadores?

3,a)Que .bandeira de luta devemos ter frente a esta situação? 

06 
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OBJETIVO: Situar-nos no momento que vamos vivendo hoje e as perpectiva.9 

que nos apoii�esta situação ,fazendo uma ligação do nosso traba
lho especifico com o conjunto da classe trabalhadora. 

=·PROJETO DA BURGUESIA= 

1) Qual o projeto da bu.rquesia desde a n:Ível nacional até internacional qt2 :�

.Politica 

.Economia 

• social

IdeÓlogico

2)Como este projeto se manifeta no cAtidiano da classe trabalhadora?

3)Que perpectivas nos apresenta esta realidade?

/ 

=POLITICA;= 

l)Como analizamos o momento politico brasileiro qtg aos aspectos:

.Da transiçaõ politica 

.DA constituinte 

.Das eleições 

2)Quais as forças existentes?

3)Qu.e interesse jogam? ,, 
4)Que relação há com o projeto do capitalismo internacional?Perpectivas.

,,.. 

=ECONOMIA= 

l)Qual a polÍtica econômica do governo brasileiro?
2)Como avaliamos esta politica tendo em vista os Últimos acontecimentoB:

.A negociação «• di'ri.da externa 
., .A volta ao FMI 

' . 

.A aprovação pelo conselho monétlio nacional de conversão da, divida 

externa por ações das empr�sas brasileiras. 

3)Perpeotivas que se apresenta?
I 

= MOVIMENTO OFtRARIO =

l)Que avaliação fazemos das forma.d de organização do movimento operário e

quais sã.o as suas propostas?
2)Que infl�ncia. traz para a classe trabalhadora. e pra o mov.operário,como?

3)Perpectivas apresenta para os trabalhadores?

4)Que papel tem jogado a JOC a partir das ações desenvolvidas eintervenção

dos seus militantes neste processo?Desafios que se apresenta?

f V7 
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= AÇÃO DO MOVIMENTO= 

*Açã.o Militante:
Objetivo:Avaliar o est�gio em que encontram aoasa.s ações ,e aprofun

dar as questões que aparecem para que possamos dar respos

ta a realidade e devenvolvemop,· nossa proposta . 

O que aprofundar: 
l)Ações que desenvolvemos(descrever onde nos fazemos presentes)

2)Qu.aie os objetivos de nossas ações?

3)Qu.e orientação damos as nossas açles?
' .

4)Como se da a formação dos militantes e dos jovens trabalhadores,coa

siderando todos os aspectos das caracteristicas,D.P e Tarefa de edu
-

cação do movimento?

5)A JJ.TT está sendo priorizada em nossas aç3es? a partir de q11e? co

mo?Senão o porque?
6)Como está se dando a iniciação doa jovens ao movimento?necessidades

que nos apresenta?
?)Nossas ações estão contrapondo com a realidade em que vivem os jo-� 
vens trabalhadores e a realidade conjuntural? 

8 )Como avaliamos nossa inserção no mo·�imento operário ,a.partir de nos:

sas açiea e proposta? 

9)Avanços e dificuldades que percebemos em nossas ações7
, ... 

Avaliação e projeção da RVAO: -Como se d{ a RVAO em nossa cidade? 
/ -Com que carater?

-Com que periodicidade?

-Como avaliamos o metódo que desenvolvemos?

Projeção da ação militante e comum� -Apa.rtir de cada cidade e/ou região , 
qual as prioridades de ação percebemos(realidade especifica,categoria 

ou setor importante,regtões estratégicas etc). 
/ -Quais as principais debilidades em no'bas ações e como supera-las?

-Como entendemos que tem que ser devenvolvida a açio comu.m?
•Como a assessoria contribui com o processo de análise de revisão ação?

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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*Organiza.ção Financeira:

Objetivol Aprofundar a discussão feita no CN/87 avaliando o quadro 

do movimento hoje e projetando para conseguirmos superar 

as dificuldades e desenvolver mais a educação fina.n.cej.ra 

e o auto financiação de nossas ações. 

O que aprofundar: 

l)Como avaliamos a organização financeira do movimento clea

de a cidade até nacional?
2)Que avaliação temos da educação financeira e assum.ir fi �

nanceiro dos militantes.porque? ' . 

3)Que projeção fazemos da organização financeira do mov:lmen

to e do assumir dos militantes desde os grupos de basE'i :.

até internacional para os proximos anos?

4)Que compreenção temos da: .política financeira mov·imento

.auto financiação da açã.o 

,: ' 

5)Como assegurar isto no projeto de auto financiação do moyi

manto nacional. e internac:lonal?

*Extensão e Fortalecimento:

Objetivo: Avaliar as experiências d.esenvolvidas e projetar a.s prio.!:i 

dades para os proximos anos ,destacando as necessidades e 

o quadro de implicados para os desafios.

O que ªErofundar: 

l)Como avaliamos as experiências de extensão e fortaleci�

mento na JOCB,nos ultimas 4 anos?

; Avanços 

• Falhas

• Exigências

2)Levando em conta o desafio de estarmos presentes em seto

res ou categorias,regioãs estratégicas.Como tem sido as

reflexões e o assumir dos militantes frente a estes d.E:Hm

fios?Que implicação se tem para o quadro do movimento na

cidade e como trabalha-laa?(ver o quadro de projeção do

CN/87 e o relátorio do encontro de extensão e fortaleci -

mento em jan/88)

-0-0-0-0 -o-o-o-o-o-o-o-.-<' --o-o -o ....e,-
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*Organização e Coordenação:

Objetivo:Neste ponto queremos retomar as projeções feitas nos conse-

lhos anteriores e aprofundar o momento vivido com o congres

so,e a concretização dos grupos de base.Garantindo assim um 

movimento organizado e coordenado desde as bases até a nivel 

internacional. 
/ 

O que aprofundar: 

l) Como é organizado • ceord,nado •· uvim.ento em sua, ciridi.du '?

2)Está forma de organização e coordenação respollàe:

• aos militantes

• aos novos

• aos contatos

• ao conjunto de jovens trabal.hadores,porque?

3·)Está organização e coordenação proporciona: 

• a R:VAO

' . 

• a formaçio de militantes e dos jovens trabalhad�

res

• o aprendizado do método

• o desenvolvimento da tarefa de educação

• a ação organizada dos militantes e o confronto

com - . realidade

- - � 

• a iniciaçao e impla.ntaçao dos grupos de base •

• Avanços e dificuldades

• projeção.que temos levando em conta os meios ma.!

aivos:SIJT,a continuidade do congresso etc.

4)Aa cidades ou regioãs que viveram a expêriancia por setor

ou categoria a nivel regional ou nacional(triângulo,comer

cio,bairro etc)como avalia estas experiências.

5) Que projeção tem o movimento em sua c!t; .ade ou região da fo�

ma de organização e coordenação do movimento desde a nivel

de base,cidade,região,nacional e internacional.;considerando

as orientações tiré.1,das nos ul timos dois conse�oe n&i.cionaie �

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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*JOCI:

Objetivo :Retomar o qua1:r·o da situação pós conselho mundial e avaliar · 

dados até o momento ,aprofundando as perpectivas que se a�re

senta para a JOCI em todos os aspectos. 

O que aprofundar: 

�º� 
l)Pós CM comoXÓpercebendo e vivendo a questão internacional em

nossas cidades/regioãs?Que avaliação vamos fazendo?

2)Como vamos sentindo .a situação internacional com relação a

igreja e o prõprio movimento operá.rio,que repercussão foi te11.
do o resultado do CM?

3)Qu.e perpectivas tem a JOCI;em relação a CIJOC,a Igreja,a si

tuação financeira etc?

4)Como vemos a responsábilidade da JOCB frente:

*ASSESSORIA DO MOVIMENTO:

.ao compromisso de fortalecer um movimento inter

nacional de jovens trabalhadores • 

• compromissos com as coordenações continentais e 

internacionais • 

• extensão/fortalecimento e apoio aos países com 

necessidades de se fortalecer. 

/ 

O�jetivo:Avalia.r as experi3ncias vividas nos ultimes anos e aprofun-

dar a proposta de uma equipe de assessoria a nivel nacionaJ.. 

O que aprofundar: 

1) Que avaliação temos da assessoria no movimento?

2):Avanços e dificuldade que se apresenta?

3) Como vamos refletindo a proposta eaida no CN/87 da equipe

de assessoria; .papel

.carater 

.critérios 

.etc 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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*CONGRt660:

Objetivo: Fazer uma valiação como entidade promotora e ao mesmo tempo 

ver como está se dando a continuidade. 

O que aprofundar: 

1)0 que significou o congresso para a ação da JOC.

2)0 que significou para a JJ.TT e o
/ 

movimento operario. 

3 )Quais os avanços e dificuldades.

4)0 que levar em conta para o 5º congresso.

' .

-t1· INFRA-ESTRUTURA : 

Objetivo: Apresentar o resultado da pesquisa e tirar pistas de enca-

minhamentos. 

*PLANEJAMENTO:

Objetivo: Avaliar o planejamento de 84 a 88 e as exigencias que nos 

faz < ;para os planos futuros o 

O que aprofundar: 

/ 

l)Que avaliação temos do ultimo processo de planejamento da

JOCB do período de 84 a 88: 

.dinamica 

.metódo 

.conteúdo 

• implantação

.meios utilizados

.resultados

2)Exigencias e sugestões temos para a pr;xima projeção,sj_t"tt

ando aa prioridades a se trabalhar.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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DIN1MICA PARA DISCUSSXO DOS PONTOS: 

Orientação geral: Estaremos trabalhando com subsídios bases,que serão refe 

rencia das ultimas discussões -feitas em conselhos e encontros.Durante a.

preparação poderemos completa-lo a partir do que vamas vivendo no momento 

na cidade.,e apronfunda-lo. 

Como o conselho é um momento para avaliar a ação do movimento,também 

teremos como subsidio os relat6rios do: -Conselho Nacional de 87 

-Relatório de enc.extensão e fort.

-Relatório do enc.tesoureiro(eete
" .

ainda será realizado em maio) 

-Teses do eongresso(para contribuiy

na análise da JJ.TT)

- Informe sobre o Conselho Y.u.nd:ial

Estes subaidios esperamos que todos os tenham,caso não os tenham,favor en+ 

trar em contato com o secretáriado nacional,mais seria interessante se po� 

dermos na medida do possivel irmos orga.nizando os materiais nos nossos ar

quivos de cidade,para possibilitar não só os delegados a terem acesso aos 

mesmos como todos os militantes da cidade. 

Quando ao ponto da análise da JJ.TT e do movimento estaremos enviando 

um subsidio até o dia l5 de abril, 

= PESQUISA = 

Estamos enviando uma pesquisa :para as coordenações de cidade/regiões 

para levantamento do quadro do movimento local para que aos discutirmos as 

quastõee de conteúdo tenhamos claro como está o quadro das ações,organiza

ção,coordenação do movimento a nivel nacional.Para que possamos ter este 

quadro no conselho é necessário que a. mesma seja devolvido "respondida" no 

maximo até o dia J5 de maio ,ou até ser entregue aos coordenadores em vi,!!_i 
1 

ta as regiões. 

=MEIOS= 

Como vai sendo uma pratica do movimento os aprofundamentos durante as 

visitas,poderemos utiliz�r-los também para a preparação ao conselho,neste 
caso os relatórios que sairem sugerimos que se envie para as outras regiões 

para trocarmos as experiências e ter uma visão do que se passa nas outras 

cidadesíregiões.Além disto poderemos utilizar os meios normais de prepara
ção,ou seja reulliões,seminarios,encontro de eétores,ccerd.em.aç5es etc. 

19 
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=CRONOGRAMA.DE PREPARA.Ç�O = 

Desejamos que realm.ute possa.mos garantir a preparação do cons-el.h.o ,pot, 

tanto este cronograma cumpre um papel fund@JIJ.ental. Esta.mos tendo u.lguma:3 di 

ficuldade de receber de volta no secretáriado as discussões feitas :pel�.s 

cidades,ou mesmo a resposta de algum.a coisa �_edid.a..Sabemos que exis·te liaj

ta.ção quando aos"correios" ,ma.is se garantirmos nas datas abaixo os materi� 

ais nossas cidades estarão contribuindo para a realização do conselho e a 

lim.i tação do "correio" será em parte superada. 

=ABRIL= 

• Chegada da pauta e pesquisa

• Discussão dos pontos e recolhimento

do que já foi discutidona cidade.

• Até 25/4 reflexão qtº os assessores

levantados da nossa cidade/região.

• Garantir meioa financeiras.

' .

.Enviar subsidies da análise da . 

JJ.TT eanál.ise do movimento • 

.Enviar a pauta para as cidades • 

.Enviar convites para outras en

tidades e movimentos para parti� 

cipação ao nosso conselho • 

.Encaminhar a in:fra estrutu.:ba. 

-------------------------------------·-----

.Até 15/5 enviar resposta da pesquisa 

para o secretariado nacional 

• Discutir e eleger os delegados,e os

mesmos garantir meios pra virem ao

conselho caso não estejam de ferias •

• Garantir meios financeiros.

=JUNHO= 

.Receber as pesquisas,tabula-las 

e aprofundar o resultado delas 

e o contéudo da pauta do cons • 

.Até 10/6 enviar os nomes dos delegad s .Definição da pauta final do CO,!!;

da cidade/região para o conselho. 

.Até 15/6 enviar as reflexões e compl 

mentações aos aubaidios bases • 

• Até 30/6 envio ,caso necessario do 

d�a e hora.rio que querem das passa -

gens de volta.t mês de ferias. 
=JULHO= 

selho,como também preparação do 

subsídios com as complementaçõe�& 

.Encaminhamentos das questões P,!0-

ticae • · 

-------------====----+----------------------

•Chegada no dia 7/7 dos delegados ao .l reparação dos tll ti.mos emcami a

conselho nacional. tos do conselho •
. � "\=� /�y- . � Y\Oc<!.é � 1 &9&-"''F--
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= PESQUISA EM PREPARAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL��= 

ORGANIZAÇÃO DA CIDADE: 

0 Quais setores que exitem ? _________________ _
i) Como se dá a organização dos mili tanjes nos setoI'8s ? _____ _ 
�Como se dá a org; dos jovens nos setore; ? ____________ _

de traB,qtºs ? _________ categ. ? __ _ 
Quais categ. ? 

-----

" .
___________ Desemprego,qtQs ? _______ _ 

. 

. ' 

( j) Quantos são os mili tantas antigos ? ______ Novos? ___ CONTATOs7 __
� l2)Atingidos? ________ _ 

Quais os espaços de participação: 

� •)Anivel dos militantes? __________ Quem paritipa? _____ _ 
. J)A nivel dos novos? Quem p��c:.,i,�-�? _____ _ 
i 3)A nivel dos contatos? Quem participa? ____ _ 

Anivel de coordenação o que existe? Quem participa? 
-----

Organização financeira,o que existe? 

l) Na cidade /regi es ? __________________ _
2)Nos aeto:bes? __________________________ _
�Nas bases? _________ �.......,�----------------

�)Como funcionam? ________________________ _ 

J 
5)Que tipo de atividade desenvolvem? ________________ _ 
6)A quem é dirigido? _______________________ _
1)A quem envolve? ____________________________ _
s)Pla,ne·j� nt� f.'im.i:w�:._:r·o · m que nível existem? ____________ _

(se tiver favor enviar cópia junto a pesquisa)

Análise da Realidade: 

1) .Em que espaço se dá e quem par�pa?
-----------------. 

?)•Periodicidade? ___________ _ ·•

�.Quais os temas abordados? _______ _ 
4)• Qual a dinâmica e método usado? ______ _

Planejamento do Movimento: 

,�se existe,perion .: 1 ade? 
(favor e.uv ... ,....i. copi-a�--------------------



Planejamento: 
,J 

) D. "" ·ca e método usado.? ____________________ _ 2 • inam.1. 

�Aspectos centrais que se levam em conta? _______________ _

Estudo e Capacítação: 

2)-Periodicidade? \
).Em que Gapaço, Sé dá,e quem participa? _

�.Dinlmica e métQ.do usado? ______________________ _

Assessoria. 

\

t)•Se existe assessoria na cidade/regiã.o? _________ Qu.em? _____ _
2), Qual papel que cumpre? _______________________ _
3)-Nã.o tendo,o que pensa e projeta. nesse sentido? __________ _

������������������-

Obs: como o espaço das resposta pode ser pequeno ,pedimos que envi1am em 

uma folha separada com os temas e numeradas.Boas respostas e que seja� 
rantido a pesquisa no momento certo ,porque precisamos de. tais dados para 
uma boa avaliação do movimento desta etapa de preparação e realização do 
nosso 262 Conselho Nacional. 

A Coordenação 

f 
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_?opulação do baLrro ou região 

-�uantos são jovens

_Sate6orias principais 

_Faixas salarias 

-��is são os princip�is problemas?

:uais são os proble�as espEcificos da JJTT?

�uals as causas e conseq�ências�

Ço�o rea;e�; a) Os moraaores 

B) Os jovens trabalhaàores

-�ue organizaçães existe�?

�ue propostas elas te�?

_Coffio avaliamos suas atuações? 

_Existe associação à.e rr.oraaore.s ·, 

'.:orr.o ela· �tuar.;os? 

_:o�o é a atuação da ibreija? 

_:o� ijuem nos relaciona�os? como é essa relação? Co�o deve ser? 

_O quê deve ser feito para ITiudar essa r.eali.dade?

Onde aJOC deve intervir? Como? 

POPULAÇÃO 

A população,-e.o bairro cabana ér de aproximadamente 53 mil habitantes dos 

;uais ó5% são jovens trabalhadores (as) de 12 a 30 anos. 

'.:ATEGORIAS: 

As princi�ais categorias, tirando um grande contigente óe dese�pregados são: 

�rr.�re;adas do�ésticas , collierciários e trabalhadores na c9nstrução civil e 

há ta�óérr foliciais militares e civis, rodoviarios, serviços gerais, meta

l�r:icos e o�trcs. 

,
L
. rr..édia salariàl é Eie urr. salario c.inil'l}O a dois salarics. 

São inú�eros os rrotlem�s no bairro, u� àeles é a &ranêe falta àe espaço 

;;ára u;:r:a r,opllação en.)rr:::e. Vive�os e� pe�uenos barracos àe Z a I " 
'-tCO!I.OCOS ;,a-

ra oe ó a 10 pessoas. 

P.s vias públicas são constituiàos ó:-í� àe bêcos estreitos. A fauta de espaço

inf'l ui também no relacionamento fai::il iar on::ie se convive constanteirente em 

con
f

litos. 

� fOpulaç�o te� íalta àe tuà.o, s�larios, alimentaç�o, eàucação dos filhos 

coe � íal�a àe es8olas, transport� com e barato que atenà� á ·tocios. 

!. �ranàe carencia vivià.2. pelo _;:ovo tráz-nos pro:.ilernas àe saúde coü:. toêo ti-



t � 

pos de doenças e um gran.àe consu�o oe remédios, que está fazendo muitos de-

penàentes dos psicotrópicos. 

PROBLEMAS ESPSCIFI�OS DA J JTT: 

,. 

O principal deles é a falta de condições de viver sua afetividade, fatôr de

terminante nesta fase da vida das pessoas. A constante pressão imrosta pela 

pela vida no trabalho e mesmo na casa , onde verificamos todas as consequên

cias do modelo de vida Qe um operário num sistewa capitalista.Kão há como des 

carregar as energias no esporte eno lazer por total falta de espaços e equi

pamentos. As alternativas existentes são caras e poucas. não atendem á to

dos ,. e não são variadas. Não existe um mecanismo de estimulo a. cultura é a 

memoria, o tempo livre é gasto diante da TV ou nos botecos. 

Agora Temos uma quadra na pça e.a i6reja, 11ás não atende á diodos e outros 

vão para campos de futebol nos bairros vizinhos,porque não tem em seu pro

prio bairro. 

Outro prob::l,.em5. grave é o analfabetismo presente no bairro .. llma grande massa 

dejovens que se desloca do bairro para o centro da cidade a procura de es� 

colas. As poucas existentes na re6ião não atende a demanda. A destância e o 

cansaço pelo trabalho rotineiro leva muitos á desistencia. Sem dizer que es

cola não atende a aspiração do jovem que é a capacitaçãó técnico profissio� 

lizante-. 

A maioria dos jovens tem o problema do 1� emprego que lhe dificulta a ocupa

ção de vaga quando surge oportunidade. pois não tem experiencia exigida. 

A falta àe ocupacão. o desemprego, o desafe�o e a falta de apoio tem levado 

�uLtos jovens buscar refugio nas drogas e o vício generalizado. Quanto as 

moças constatamos um nº muito granàe se engravidando com total falta de am 

paro -Rreparo , a m�ioria delas a!olecentes. 

A margi·nalização é �rescente no meio d.a juventude onde podemos perceber a 

opção pelo roubo, furto e o envolvimento maior nos negocios da droga f De vio 

lência entre os próprios jovens, dos adultos e!I relação ao jovem e 2. violên

cia policial. 

J.. principal reação é de passi vidaàe absoluta, vemos nas pessoas uma falta de 

pespectiva e tw:2.. profunde. sensação àe estaren:. nürr; "beco sen; saiõ.s.". 

O apelo as religio�s e seitas tem varrido as mentes das pessoas quê constri� 

bui11 mui.to pelo surgimento de novas e mui tas opçoes .A esperança acaba fican 

ao com o''lá àe cima". A outra parcela da população que consegue captar a meg

sage�, engajae- se n2. luta junto aos grupos. associaçaes, projetos, igreja 

(·, CE:S3) • pastorais , mas é um nQ pequeno em proporção ao t..arna.nho da popula�

ção.Os jovens fecham ruas, coloca� c�ixas de so� e poucos recursos, fazem

ruas àe lazeres aos domingos, vez ou outra a�arecem festas e chincanas para



�n/rr.2.r -�um pouco. Vas em grande parte o alcoolismo e as àrogas ajudam a ocu

par mais o tempo. 
./ 

ORGAIHZAÇAES SXISTENT:::S NQ. BAIRRO 

A maior parte dos grupos organizados são os ligados a igreja, são dezenas de 

conselhos comunitários, pastorais e associações religiosas. Temos um grupo 

de capoeira, um grupo de congado, Temos também o Fundo Cristão que coorde

na varias grupos de projetos ooJpo creches comunitarias, oficinas , escolinha 

profi.ssiona.1izant.e etc ••• Alem destes temos o alc0dlico- s· anonicos coJJ mui tos 

nucleos , o grupo cultural o Barração ,grupo de mulh_eres, o CIS� ( centro in 

tegrado de sauàe comunitaria )e outras. 

Tem algumas pessoas no bairro que em determinados conjuturas se agrupam para 

atuar em bloco , nelas a.Jque impera é o persona.lismo. 

QUE FRJ?OSTAS TStr.? 

O movimento eclesial de ruodo geral pretende celebrar a fé e animar os cristoes 

á intervir na realidade do bairro. 

O grupo de capoeira é uma proposta de terapia ocupaciona.Jj para as crianças. 

O fundo cri.stão dá a.ssistencia financeira as familias cadastradas atraves de 

apadrinhamento das crianças. 

O grupo cul t.ural o Barração, para participar dele, exigi-se alguns cri te rios 

como ser militante e gostar de estudar. O o.bjetivo central é desenvolver o 

pensar cri tice pautado na ideologia da "desconfiar de tudo". 

O CISC preocupa-se com a saúde. em todos os aspectos e níveis, quer trabalhár 

a saúde de forma integral. 

A través de pesquisa descobri.u que s-aúde tem mui to á ver com as condições de 

vià.a. :: , nesse sentido quer ser um espaço de valo.rização, pro.moção e int.er

cambio entre os grupos e entidades que lutm p/ melhorar as condições de vi

ã.a à.a popul.ação. Isto· significa di.z-er que a questão da saÚàe ãa população 

está relacionado com a luta dela mesma para ter melhores condições de tra

balho , salario é melhores condições de vida�, face a isto , luta para aca

bar com o uso dos psicotropicÕs e dá assessoria material e estrutural aos 

grupos. 

COMO AVALíPJ<OS SUAS ATU.-q;o .. �: 

Eu: -suas aplicações das propostas no bairro e regi.ão, os grupos se caracteri

zam mais da seguinte forma. 

1) consenguem no maximo desenvolver uma consciência ae opri�iào na população

faze� pesquisa de realidade, mas ficam, sem saber o quê fazer com ela. ana

lisam a reslidade mas tem dificuldade de atuar ern cifila del ••
A consciência de classe se fáz nescessário ãesenvolver para que o povo se •ar

ganize mais consequentemente.

2) São de visão muito localizaàa com concepção bé.irris..ta e.a luta. São àesliê:

6aàos do movimento que se desenvolve na cidade, estado e Fais ás vezes até



� ASSOCIACAO DE f,;QRAD RSS 

Na região tem muitas associaçoes comunitarias, mas a que t.em uma referência 

maior é a do bairro cabana.ela pretende ser·o centro de decisoes políticas 

do bairro ,. �recura atender a demanda de problemas do bairro ,. e pretende ser 

aberta a toda a população, está presente em todos os espaços que implicam os 

interesses da comunidade.ras tem muitas debilidades estruturais ,. estatutárias 

politicas e de qi::.adros. 

Tem muita dificuldade de reciclagem e ao inves àe ir crescenào vai ficando 

menor a cada vez que as reinvidicaçoes dos moaradores vão sendo respondidas. 

ATUAÇAO !2,A. IGREJA 

A forma que ela é estruturada na regiaõ é comunidades de base, teIL os conse

lhos comunitarios e o conselho paroquial. 

Ela ()illcentiva os cristãos para a iuta e apoia< a associação de moradores. 

O CISC surgiu a partir da associação de moradores, mas teve seu apoio mate

r.ial da igreja através dos espaços cedidos por ela. ;.. igreja perdeu muita de 

seus fieis para outras crenças que a criticavam como politiqueira por suas 

pregações. 

A igreja vai demonstrando -se como espaço de luta ,. ande de um lado estão 

as grupos co.nservadores e do. outro os progre�sista , cada -qual querendo 

atraí-la para seu projeta. Houve momentos de duras disputas. Q problema ma

ior e a dificuldade de desenvo1 ver a consciência de classe nos fieis e o 

o.utro é a estrutura que é grande demais para poucas pessoas que estão aí 

absorvidas p_or ela • T·em. lideranças da igreja que realizam bem o trabalho de 

cons�íêntízâçãoe 

A este problema soma-se a facilidade com que se criam grupos e pastorais que 

na maior parte das vezes são cie iniciativas dos padres e seminaristas como 

exemplo,a cada ano são criadas novas pastorais para darem continuidade as cam 

panhas da fraterni:iáde. 

cm,� :)UEr: NC'.: RS __ 4 CIONA�'.OS? 

Num ambiente como o descrita acima a relação se dá amplamente com quem tá na 

1 uta.. A nossa luta é pra garantirmos o nosso espaço e contri bui.r com a orga:.:.. 

nização dos moradores, atraves da nosaa análise, nosso método enosso �rojeto 

de formação e organização da JJTT. Alguns problen:as são senticios por nos, ca:::: 

mo a fato de sermos impedidos àe nos espand:Ír, com o desvio das jovens· , ·ta!! 

bérn há o fato cobrados demais , por não acreditarem na capacidade da juvent!a. 

de trabalhadora quere� apenas àelegar-lbes tareias. 

O QUS DSVE 3EP FEITO PARA �UDAR ESSA SITUAÇÃ09 

O unico caminha é a or6anização de base dos �Qraàores, o fortalecimento àa 

associação de maraàores com suas estruturas de b�se e as reformas que ela 

precisa para se adaptar �



PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL 
1992-1995 

JÓVENES TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 
TOMEMOS LA INICIATIVA, 

PARTICIPEMOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN MUNDO NUEVO 

JOCI 



Plan de Acción Internacional 

Situación actual en el mundo 

Jóvenes Trabajadores et Jóvenes Trabajadoras hoy 

Una Campana [nternacional 

La Campana es asunto de todos 

La acción en el centro de la JOC 

La JOC, Movimiento de todos los Jóvenes Trabajadores 

La JOC es la voz de la Juventud Trabajadora 

La Columna vertebral de la JOC 

Una JOC para hoy y para manana 

Hacia una JOC reunificada 

Conclusión 

- 1 -

Pág2 

4 

6 

12 

14 

16 

18 

23 

24 

26 

30 

31 



PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL 

"El Consejo Internacional nos permite descubrir que en casi todas las 
partes dei mundo los jóvenes trabajadores. encuentran p�o_blemas
semejantes y también que en todas partes tienen, en defiml1va. las 
mismas aspiraciones." 

Rosanne, Seychelles 

"Es fabuloso observar cómo en todas partes hay jóvenes trabajadores 
que quieren hacer algo y que ya actúan. Esto nos anima a seguir 
trabajando." 

Marie Agnes, Bélgica 

"El compartir de la acción de los jóvenes trabajadores de otros países nos 
da esperanzas. En el Consejo, nos damos cuenta de que somos una 
verdadera fuerza por el cambio en el mundo." 

Nathalie, Quebec 

"Esta experiencia es un gran apoyo y una fuente de ánimos. Esto me va 
a ayudar a desarrollar mi trabajo con los jóvenes trabajadores de mi 
país." 

Joel, Filipinas 

"El único medio para cambiar la situación es que los jóvenes trabajado
res se encuentren, se organicen y actúen juntos. Este Consejo nos 
demuestra que es posible". 

Marco, Perú 

"Confio en el futuro de la JOC Internacional porque el Consejo reunió 
a un gran número de nuevos responsables determinados a retomar los 
retos que se plantean hoy al movimiento y a los jóvenes trabajado�es." 

Félix, Presidente Internacional saliente 
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Los delegados de la juventud trabajadora de 37 países, desde Chile hasta 
Japón, desde Alemania hasta Sudáfrica, desde Canadá hasta Australia, 
de la lndia, Costa de Marfil, Colombia, Tailandia, Egipto, Hong Kong, 
etc ... se reunieron en Adelaida, Australia. para participar en el VIH

º 

Consejo Internacional de la JOCI. 

En este Consejo, los delegados compartieron: 

• la situación mundial y los acontecimientos importantes de estos
últimos af\os

• la situación de los jóvenes trabajadores en los distintos países
• la acción dei movimiento obrero y de las organizaciones popula

res
• la acción de nuestro movimiento, la JOC.

Juntos hemos definido: 

• la acción a realizar con nuestros companeros/as jóvenes trabaja
dores/as para dar respuesta a nuestras necesidades y realizar
nuestras aspiraciones

• la acción a realizar en nuestro movimiento para que cumpla cada
vez mejor su papel entre los jóvenes dei mundo obrero.

• los medios a utilizar para que nuestra acción dé resultados.

Estas decisiones conforman el Plan de Acci6n Internacional que 
adoptaron los delegados ai final de la sesión dei Cons�j� y que de�e
orientar la acción dei conjunto de la JOCI hasta el proximo ConseJo 
Internacional de 1995.
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SITUACIÓN ACTUAL EN EL MUNDO 

La televisión y los medias de comunicación nos han mostrado: 

• el derrumbamiento dei muro de Berlín que separaba el Este dei
Oeste.

• cómo los EE.UU. y sus aliados fueron a poner orden en los
asuntos dei Golfo mediante una demostración de su írresistible
poder.

• cómo se agrietó y derrumbó el "imperio comunista" bajo la
presión económica y el em puje de un pueblo sediento de libertad.

Los medios de comunicación exaltaron: 

• el triunfo de la democracia
• la apertura dei mundo a una econonúa de mercado que le

convierte en un inmenso supermercado que en todas partes
ofrece los productos de consumo de la sociedad moderna.

• el éxito de las multinacionales queextiende su presencia hasta los
confines dei mundo
(apertura de un Mac
Donald's en Moscú,
por ejemplo)

• los milagros tecnoló
gicos que provocan
un cambio profundo
en los métodos de
trabajotradicionales.

Se nos dice que "está nacien
do un mundo nuevo". 
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A.hora bien, cuando examinamos esta situación con más atención nos 
damos cuenta de que no hay que echar las campanas ai vuelo: 

• No deja de aumentar el desempleo porque las máquinas reempla
zan a los hombres y muchos trabajadores no tienen las cualifica
ciones requeridas para situarse en el nuevo mercado de trabajo.

• Hay cada vez más pobres, incluso en los países ricos, y no deja
de ampliarse la diferencia entre la masa de la población y las
minorias privilegiadas.

• La deuda exterior de los países, sobre todo los dei tercer mundo,
sigue aumentando e imposibilita cualquier progreso social y
cualquier desarrollo.

• La educación; salud y protección social son los sectores que
pagan los tiestos rotos de las econonúas impuestas a los gobier
nos por los que administran la ecónonúa mundial a través dei
FMI, Banco Mundial, etc.

• Los ricos son los únicos que se aprovechan de una libertad y una
democracia que permiten que acumulen las ganancias mientras
las masas ven que tienen poca voz y voto y que no participan en
la toma de decisiones que les
conciernen.

• La vida de las personas y la
na turaleza se sacrifican en la
búsqueda desenfrenada dei
lucro.

• Los que luchas por que haya
más justicia se ven cada vez
más marginados.
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JÓVBNBS TRABAJADORBS Y 
JÓVBNBSTRABAJADORASHOY 

l,Qué observamos en nuestros países? 

El desempleo afecta a una gran cantidad de jóvenes. 
De cada cuatro jóvenes, uno en los países industrializados y tres en 
los países dei tercer mundo están buscando empleo. 

La escuela no nos prepara para la vida. 
La escuela debería ayudarnos a situamos en la vida y a ocupar el 
lugar que nos corresponde en la sociedad; en realidad, lo que hace 
es generar un número cada vez mayor de excluídos. 

"Nos preguntamos para que nos va a servir todo lo que nos 
enseõan. Habrían muchas cosas más interesantes que hacer pero la 
escuela no tiene los medios para ello. Se observa un aumento del 
número de fracasos escolares." 

"jQué más quisiera yo ir al colegio, pero mi familia no tiene los 
medios para ello y tengo que buscar un trabajo para ayudarla." 

Una formación profesional cada vez más exigente 
"Con el desarrollo de las nuevas tecnologias, la formación profesio
nal se vuelve cada vez más complicada. Los que aprueban suelen 
tener la oportunidad de encontrar un buen empleo pero la gran 

mayoría de los alu.mnos suspenden y están condenados a realizar 
trabajos que no son interesantes." 

Las condiciones de trabajo distan mucho de mejorarse 
"En la fábrica de confecciones en la que trabajo, nos obligan a 
trabajar horas extras tarde por la noche y a pesar de todo apenas 
ganamos para vivir." 
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"En la plantación se utilizan abonos químicos y pesticidas. Como 
no tenemos ninguna protección, muchos de nosotros tenemos 
nauseas, enfermedades de la piei y es bastante corriente que las 
mujeres sufran abortos espontâneos". 

"Desde que que entraron los computadores en la oficina el trabajo 
se acelerado mucho pero es frecuente que por la noche tengamos 
dolores de cabeza, la espalda hecha afticos y nos sintamos agota
das". 
"Antes estábamos orgullosas de lo que podíamos hacer con esas 
máquinas, pero ahora todo es automático y no tenemos más que 
hacer que mirar una pantalla todo el santo día. Esto es para 
quitarte las ganas de trabajar". 

Generalización del trabajo precario 
"Cuando encuentras un trabajo, nunca sabes cuanto tiempo lo vas 
a tener. En cualquier momento, la empresa cierra o despide a parte 
de su personal." 

"Para sobrevivir estamos obligados a aceptar trabajos esporádicos, 
unas cuantas horas aqui, otras cuantas aliá, y ése es el único medio 
de salir adelante porque los empleos de verdad son más bien 
escasos." 

El sector informal, un recurso para los desempleados 
"Vender cigarrillos, caramelos o cualquier otra cosa en la calle es la 
única forma de ganar un poco de dinero y comprar de comer." 

Bn todos los sentidos, se aprove
chan de las chicas 

"Hay empresas que contratan 
sobre todo a chicas. Estas 
cuestan menos y son más 
fáciles de controlar. Además 
los patronos y los encargados 
se pueden aprovechar deellas, 
y ello es a veces una condición 
para que te contraten". 
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PARA LA SOCIEDAD 

• Los jóvenes suelen ser incapaces e irresponsables.

• Dan miedo por su manera de ser y actuar.

• Se acepta que adquieran conocimientos y reciban información

pero no les toca a ellos tomar decisiones o actuar.

• Son una clientela importante, consumidores interesantes y fáciles
de explotar.

"La sociedad, en definitiva, no nos acepta realmente. Se vale a menudo 

de nosotros pero no nos permite ocupar el lugar que nos corresponde. 

La sociedad limita nuestra expresión y participación como si fuéramos 

incapaces de tener ideas válidas y participar en la toma de decisiones, aun 

si éstas nos conciernen directamente. 

Nos margina y nos confina en un papel de espectadores y consumidores." 
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;,COMO REACCIONAMOS FRENTE A TODO ESTO? 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

"jNo hay nada que hacer! La vida no vale un duro, no tiene 

sentido". 

"Cuando te fumas un porro o te esnifas una raya, te olvidas de los 
problemas y de las tonterías de la vida, te sientes fuerte y bien. 
Sientes que eres alguien". 

"Mis compas se pasan todo el tiempo delante de la tele o con los 
vídeojuegos, parece que su vida se limita a eso." 

"Mi hermano se gasta todo el dinero en comprar las últimas 

novedades. Tiene un superequipo de música de alta fidelidad y su 

habitación es una verdadera discoteca". 

"A mi, los demás me molestan, son un tostón, yo prefiero escuchar 

mi música con mi walkman y que me dejen en paz." 

"Se nos quiere ignorar, entonces nosotros tenemos que demostrar 
que existimos y lo hacemos haciendo pintadas en las paredes. A 

algunos no les gusta esto pero creo que es mejor que causar 
destrozos en el barrio como hacen algunos". 

"Estamos hasta la coronilla de que nos digan lo que es bueno para 

nosotros, que tenemos que hacer como todo el mundo ... Que nos 
den la posibilidad de decir lo que pensamos". 

En el barrio, la gente nos mira de reojo, nos consideran delincuen

tes potenciales, pero la solidaridad y el compartir no son meras 

palabras para nosotros. No es una casualidad que en todas partes 

sean los jóvenes los que protesten contra la guerra, el racismo y la 

injusticia ... 11 
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• "Ya va siendo hora de que cambie la sociedad. Su democracia y
todos sus rollos son con demasiada frecuencia un engaflo garrafal".

• "Cada dia hablamos con los compafteros sobre la situación de
nuestro barrio. Nos organizamos para presentar nuestras quejas a
las autoridades y acabamos obteniendo una cancha de deportes" .

• * * 

Si bien algunos jóvenes se sienten frustrados, soo pasivos, buscan refugio 
en el consumo, el individualismo y a veces en la droga, el conjunto de los 

jóvenes trabajadores y jóvenes trabajadoras aspiran a: 

• tener una vida normal, una buena formación, un oficio interesante,

un salario y condiciones de vida que les permitan vivir;

• tener la posibilidad de expresarse a su manera, con sus ideas, de ser
escuchados;

• poder organizarse a su manera y, sobre todo, poder tomar decisio
nes sobre lo que les afecta sin que por ello deban ser enrolados o
utilizados;

• un mundo diferente en que reine la paz, la fraternidad, la solidari
dad, la justicia y el amor.



iUNA CAMPA�A INTERNACIONAL! 

Para dar respuesta a las aspiraciones de los jóvenes trabajadores y 

jóvenes trabajadoras, la JOC Internacional quiere poner en marcha una 

Campal'l.a de gran magnitud: 

"Jóvenes trabajadores, jóvenes trabajadoras, 

1tomcmos la iniciativa, participemos 
en la construcción de un mundo nuevo!" 

Con esta campafta, se quiere ayudar a los jóvenes trabajadores en los 

distintos países a: 

confiar más en si mismos 

expresarse, reflexionar, profundizar sus aspiraciones y participar 
con espíritu crítico 

existir como personas responsables y participar en el devenir de la 
sociedad. 
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La Campafta quiere ayudar la sociedad a: 

enriquecerse de la aportación original de los jóvenes trabajadores; 

evolucionar hacia una forma de democracia más abierta a la 
participación de los jóvenes trabajadores, inmigrantes, etc. 

considerar a los jóvenes trabajadores como personas íntegras 
capaces de tomar decisiones sobre los asuntos que les afectan. 

Debe permitir que la JOC: 

com prenda mejor la vida y las aspiraciones de los jóvenes trabaja
dores; 

cumpla con su papel educativo a partir de la vida y dé a los jóvenes 
trabajadores la oportunidad de vivir dentro dei movirniento sus 
reivindicaciones en favor de la participación. 

dé a conocer lo que hacen y quieren los jóvenes trabajadores y sea 
su portavoz ante la sociedad. 

extienda su base y su acción, y refuerce su credibilidad. 

l QUEREMOS
.. PARTieiPAR! 

= .JOC 
o 
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LACAMPA:&A 
BS ASUNTO DE TODOS 

EI éxito de la Campaiia depende de ti y de tus companeros/as. Nos toca 
hacer la campaila a cada uno, allí donde estamos y vivimos. 

En todas partes, los jóvenes necesitan tomar la iniciativa y participar. 

No importa que seas alumno de una escuela profesional en Austria, 
desempleado en Zambia, obrera dei textil en Tailandia, auxiliar de clínica 
en Venezuela, obrero de fábrica en Japón o camarero en Australia ... la 
Campafta no se hará sin ti ni sin tus compaileros/as. 

Si en la escuela, en el trabajo, en el barrio, en las organizaciones en las 
que participas, haces campana coo tus çompal'leros y compaileras, esto 
significa que en todas partes dei mundo los jóvenes trabajadores y las 
jóvenes trabajadoras se ponen en marcha para ocupar el lugar que nos 
corresponde y la situación comenzará a cambiar. 

La clave dei éxito, la tienes TÚ, la tengo YO, la tenemos TODOS 
JUNTOS. 
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l,Cómo vamos a proceder? 

•

• 

Considerando su contexto, posibilidades y hábitos cul tu rales, cada
movimiento nacional decidirá quéaccionesconcretas va a realizar
y con qué organizaciones va a colaborar. Creará los medios
necesarios para apoyar su acción ante la opinión pública, la prensa
y los jóvenes trabajadores.

Se realizará una encuesta internacional sobre la participación de 
los jóvenes trabajadores y jóvenes trabajadores de manera simuJtá
nea en todos los países donde existe la JOC. 
Esto nos permitirá hacer un balance de la participación de los 
jóvenes y de sus aspiraciones. Nos permitirá igualmente sacar pistas 
de acción para ayudar a los jóvenes trabajadores a organizarse. 

Una Sesión de Formación Internacional dará la posibilidad a 
los delegados de distintos países dé reflexionar juntos sobre los 
resultados de la encuesta. 

Esta reflexiónconstituirá la base de la preparación de un Manifies
to sobre la participación de los jóvenes trabajadores que se 
presentará y debatirá en el próximo Consejo Internacional de 1995. 

El Manifiesto se presentará en una acción pública durante el 
Consejo Internacional y se utilizará posteriormente en los distintos 
países para apoyar nuestras reivindicaciones por la participación de 
los jóvenes trabajadores y jóvenes trabajadoras. 
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LA ACCIÓN EN EL CENTRO DE LA JOC 

"Si no hay acción, no hay JOC" 

* ••

• Es por y a través de la acción que el movimiento cumple con su

tarea de educación de los jóvenes trabajadores y les ayuda a

cambiar su mentalidad.

• Es a través de la acción que el movimiento contribuye ai cambio

de la situación y a la construcción de una nueva sociedad.

Desafios a retomar 

Son muchos los desafios que se plantean a la JOC a nível de la acción. 
Aceptar estos desafios depende de cada militante, de cada jocista. Así 

pues, nos toca a nosotros retomar estos desafios. 

• 1,Actuamos en todas partes donde estamos, en el trabajo. en la

escuela, en el barrio ... para dar respuesta a las realidades que

vivimos?

• Las acciones que desarrollamos ;,dan respuesta a los problemas

y a las situaciones de las distintas categorías de jóvenes trabaja

dores y jóvenes trabajadoras?

• ;,Nuestras acciones permiten un compartir cada vez más prof un
do de las situaciones que vivimos y una mejor comprensión de

sus causas?

• ,,Realizamos nuestras acciones de forma que permitan la
participación colectiva dei mayor número posible de jóvenes

trabajadores?
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I 
\ 

• ,,Planificamos nuestras acciones juntos? ;,Están coordinadas con

otras organizaciones preocupadas por los mismos problemas?

• 1,Reconocemos la importancia y el valor de las distintas acciones,

sin minimizar ninguna de ellas?

• i,Aseguramos nosotros mismos la financiación de nuestras

acciones y de nuestro movimiento?

• ;,Queda claro el papel de la JOC en las distintas acciones que
realizamos?

• Por último, ;,nuestras acciones dan a conocer el movimiento y
aseguran su desarrollo'?
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LA JOC, MOVIMIENTO 
DE TODOS LOS JÓVENES TRABAJADORES 

La JOC es el movimiento de los jóvenes trabajadores y de las jóvenes 
trabajadoras, de todos los jóvenes trabajadores y jóvenes trabajadoras. 

*** 

Para construir un mundo nuevo en el que part1c1pen los jóvenes 
trabajadores, el movimiento debe alcanzar y organizar al mayor número 
posible de jóvenes trabajadores y jóvenes trabajadoras, en el mayor 
número posible de países. 

La JOC sólo puede cumplir con su misión si es verdaderamente 
representativa de los jóvenes trabajadores y jóvenes trabajadoras, los que 
de las empresas, de las escuelas, de los barrios, de una ciudad, una 
región, un país, dei mundo. 

La JOC debe alcanzar a la masa de los jóvenes trabajadores a partir de 
la realidad concreta de su vida cotidiana, de sus necesidades y con 
métodos adaptados, dinámicos y atrayentes. 

En cada país, provincia, ciudad, barrio, debemos preguntarnos: 

• i,Qué sectores y categorías de jóvenes trabajadores debemos
alcanzar para que el movimiento sea verdaderamente representati
vo de los jóvenes trabajadores y jóvenes trabajadoras de nuestros
lugares?
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lCómo la JOC va a alcanzarlos? 

En primer lugar, la JOC alcanza a los jóvenes trabajadores a través de su 

acción. 

Sin embargo, todos los jóvenes alcanzados por el movimiento no 

participan ai mismo nível. 

;,Tenemos en cuenta esta diferencia de niveles? 

La historia de nuestro encuentro con la JOC suele ser parecida en todos 

los países. 

- a partir de los contactos. se desarrollan relaciones de amistad

- se descubren necesidades y aspiraciones recíprocas

- se adquiere paulatinamente una confianza en si mismo

- los jóvenes aprenden a expresarse
- aprenden a escucharse mutuamente y a comprenderse

- se desarrolla un sentido de la comunidad

- se toma conciencia de la dignidad de trabajador y persona

- se descubre el método Ver-Juzgar-Actuar

- se empieza a actuar en los distintos ámbitos de la vida

- se entienden mejor los objetivos

de la JOC y los jóvenes se identifi

can con ella.

- se opta por el Movimiento.

i,Cómo permitimos que los jóvenes 

trabajadores y jóvenes trabajadoras 

alcanzados por el Movimiento pue

dan caminar hasta asumir una op

ción y un compromiso en la JOC? 
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• 

;,Inventamos medios creativos que permiten que los jóvenes 
participen de manera activa y positiva? 

;,Consideramos lo suficiente las características de los jóvenes 
trabajadores de hoy, de sus necesidades. aspiraciones, problemas? 

;,Nuestras estructuras permiten que los jóvenes trabajadores 
participen de manera activa en el movimiento. a su propio nivel? 

;,Nuestra manera de hacer la Revisión de Vida y Acción Obrera se 
adapta a las necesidades y ai nível de los jóvenes trabajadores en 
iniciación? 

Es importante hacer una evaluación sistemática de la forma en que 
iniciamos a los jóvenes trabajadores ai movimiento para que esta 
reflexión se proyecte en los planes de forma más clara y siempre más 
adaptada. 

Es importante ofrecer un espacio de reflexión a los militantes que 
realizan una labor de iniciación y apoyan el proceso de los jóvenes 
trabajadores en el movimiento. 

La JOCI va a evaluar en particular experiencias de iniciación en los 
siguien tes sectores: escuela/formación profesional.jóvenes tra bajadoras, 
desempleo, barrio y sector informal. 

Para apoyar este esfuerzo y mejorar nuestra forma de iniciar a los 
jóvenes trabajadores en el movimiento, se prevén distintos intercambios 
entre movimientos nacionales as! como sesiones de formación en los 
diferentes continentes. 
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Por una extensión eficaz 

La JOC no puede alcanzar a la masa de los jóvenes trabajadores en los 
distintos países si no realiza un esfuerzo especial de extensión nacional 
e internacional. 

Por consiguiente, la extensión va a ser una de nuestras prioridades. 

* En nuestros movimiento nacional o local:

;,Tenemos plan de extensión? 
;,Este plan se basa en un análisis de la realidad? 

;,Contamos con militantes especialmente comprometidos en la 
extensión? 
;,Estos militantes conocen bien las orientaciones de la JOC? 
;,Trabajan en un equipo y evalúan juntos lo que hacen? 

;,Disponen de los medios necesarios, publicaciones adaptadas. etc.? 

;,Su trabajo está apoyado por el 
movimiento más consolidado de 
ciudades o regiones que se sien
ten corresponsables? 

Si crees que lo que la JOC te ha apor
tado es importante para tu vida, por
qué no contribuyes a que otros tengan 
la misma oportunidad implicándote en 
un proyecto de extensión? 
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• A nível internacional

A nivel internacional, debemos hacer un esfuerzo semejante ai que 

mencionamos para el nivel local y nacional: 

• 

• 

• 

• 

Reflexionar sobre las experiencias de extensión y evaluar los 

métodos utilizados 

Coordinar las distintas experiencias a nivel regional e internacional 

Planificar y multiplicar los esfuerzos de extensión en corresponsabi

lidad con movimientos nacionales 

lntercambiar los materiales de apoyo utilizados en los distintos 

paises y publicar folletos (i,Qué es la JOC, cómo iniciar un grupo, 

método fundamental de la JOC ... ) 

Y sobre todo, crear equipos de militantes para garantizar la 

extensión en colaboración con las coordinaciones regionales. 

La JOC va dirigida a los jóvenes trabajadores y jóvenes trabajadoras de 

todos los países. Para alcanzarlos, jel movimiento te necesita! 
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LA JOC ES LA VOZ DE LA JUVENTUD TRABAJADORA 

La JOC es consciente de que el mundo es tan complejo que no puede 
cambiarlo por si sola, sino únicamente con la acción realizada en 
colaboración con otros movimientos. obreros, populares, sociales, contra 
las situaciones de injusticia, opresión. marginación, etc. 

En este sentido. la responsabilidad específica de la JOC es proyectar la 
voz de los jóvenes trabajadores y jóvenes trabajadoras, sus aspiraciones 
y reivindicaciones, a los distintos niveles de la sociedad civil y religiosa, 
a nivel local, nacional e internacional. 

Además, es importante que el movimiento dé a conocer a la opinión 
pública su acción y la tarea educativa para con los jóvenes trabajadores. 

La Semana Internacional (24 de abril-1 de mayo) es uno de los 
momentos privilegiados de la acción representativa dei movimiento y le 
da una dimensión de solidaridad internacional. 

La Campafl.a Internacional sobre la participación será también una 
oportunidad excelente para desarrollar nuestra acción representativa a 
todos los niveles. 

La JOC podrá representar a los jóvenes trabajadores en las distintas 
divisiones de la Oficina Internacional dei Trabajo, UNESCO, lglesia 
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Católica o Consejo Mun
dial de las Iglesias, en la 
medida que pueda repre
sentarlos en los barrios, 
empresas, escuelas y ciu
dades de los distintos 
países dei mundo. 

jSearr.os la voz de la 
juventud trabajadora! 



LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA JOC 

Cardijn no dejaba de repetir que la cuota y las finanzas son la colurnna 

vertebral de la JOC. 

••• 

Si queremos que la JOC sea verdaderamente nuestro movimiento y 

asegure nuestro compromiso con losjóvenes trabajadores, no podemos 

ignorar el desafio de financiar el movirniento por los mismos jóvenes 

trabajadores. 

A nivel nacional: 

• i,Hacemos la educación financiera de los militantes en nuestro

movirniento?

i,Los militantes pagan una cuota? 
i,Qué representa esta cuota para ellos? 

• i,Formamos a militantes para asegurar la responsabilidad de

tesorero ayudándoles a comprender su papel y enseflándoles un

método común para presentar las cuentas?

• 

- papel dei tesorero

- método común para presentar las cuentas

l,Tenemos una política financiera basada en la evaluación de 

nuestra experiencia a este nivel? 

• i,Contamos con comisiones de finanzas a nivel local y nacional'?
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A nivel internacional: 

Sigue siendo relativamente fácil obtener ayudas financieras para un 
movimiento nacional o para costear un proyecto local, pero es mucho 
más difícil encontrar los fondos necesarios para hacer vivir el nivel 
internacional. La JOC Internacional depende cada vez más de tu 
contribución como militante . 

Por consiguiente, debemos encontrar los medios para asegurar una 
contribución equilibrada de los distintos movimientos nacionales 
a la JOCI. 

Debemos preparar medios para apoyar el trabajo de los movirnien
tos nacionales en materia de finanzas: 
- comité de apoyo a las finanzas
- lista de organizaciones de ayuda y sus prioridades
- guías sobre la financiación del movimiento por sus militantes y

sobre la presentación de proyectos.

Por último, este ano se iniciará una Campafta Financiera 
Internacional para 1993, cuya finalidad será encontrar los 
recursos que necesita el nivel internacional. 

La cuestión de las finanzas es asunto de vida o muerte para nuestro 
movimiento. jSi queremos una JOC fuerte, debemos tomaria en serio! 

- 25 -



UNAJOCPARAHOYYPARAMAflANA 

"la JOC debe ser reinventada cada dia y en todas partes, porque los 
problemas de los jóvenes trabajadores no se descubrirán ni resolverán de 
una vez para todas". 

Cardijn. 

••• 

Los cambios numerosos y cada vez más rápidos que tienen lugar en el 
mundo transforman por completo las ideas tradicionales y las costum
bres. Nos obligan a reactualizar nuestras orientaciones y nuestras 
estructuras. 

Orientación 

La evolución de ta sociedad y de ta realidad de ta juventud trabajadora 
nos 11eva a adaptar nuestras orientaciones expresadas en la Declaración 
de Princípios. Este documento de referencia se había adoptado en el 
Consejo Internacional de 1975. 

Queremos que la Dectaración de Princípios : 
• 

• 

• 

- 26 -

se adapte ai contex
to actual de la reali
dad de la juventud 
trabajadora y de la 
sociedad; 

refuerce nuestra 
unidad como movi
miento internacio
nal; 

exprese claramente 
nuestra identidad 
actual; 

La puesta ai día de la Declaración de Princípios: 

• 

debe ser el resultado de intercambios profundos entre los movi
mientos nacionales y de una decisión tomada en cornún. 

debe mantener su espíritu profundo: 
- nuestro proyecto de liberación de los jóvenes trabajadores en el

marco de la lucha de la clase obrera;
- nuestro papel específico de educación dentro dei Movimiento

obrero.

debe asegurar una coherencia entre nuestros objetivos y nuestra 
identidad cristiana 

• debe arraigarse en nuestras experiencias de acción, práctica de la
Revisión de Vida y Acción Obrera, Tarea de Educación.

Etapas: 

EI texto revisado de la Declaración de Princípios se someterá al próximo 
Consejo Internacional de 1995. 

• 

Una comisión preparará un primer texto a partir de la experiencia 
de los movimientos nacionales sobre su manera de vivir la Declara
ción de Princípios y sus reflexiones al respecto. 

los movimientos nacionales presentarán sus reacciones ai texto. 

la comisión preparará un nuevo texto que tenga en cuenta dichas 
reacciones. 

- 27 -



• los movimientos nacionales enviarán sus enmiendas ai nuevo texto.

El Consejo Internacional debatirá y votará el texto y las distintas 

enmiendas propuestas. 

De esta manera, podremos retomar los desafios que se nos plantean para 

construir un movimiento internacional: 

•

• 

Dar respuesta a los jóvenes trabajadores y jóvenes trabajadoras allí

donde se encuentran y ayudarles a comprender que su situación

está vinculada a la de otros jóvenes trabajadores en el mundo.

Superar las barreras, salir del contexto de nuestro país y nuestro 

continente para hallar las líneas comunes que nos unen, y debatir 

sobre las diferencias que podrían separamos. 

Lá JOC es nuestro movimiento. La puesta al día de sus orientaciones es 

una cuestión que nos concierne a todos: 

• l,Conocemos la Declaración de Principios?

•

• 

l,Cómo la llevamos a la práctica?

;,A partir de nuestra experiencia concreta, qué deberia ada ptarse en 

la Declaración de Principios? 
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La coordinación 

Las estructuras del movimiento están ai servicio de su vida y su acción. 

• ••

También es importante la adaptación de las estructuras dei movimiento 

para que pueda dar respuesta a los desafios presentados por las nuevas 

situaciones . 

El movimiento necesita una coordinación eficaz de su trabajo, una 

coordinación abierta a las distintas realidades y culturas. 

Su plan de trabajo debe llevar una visión internacional y debe ser 

evaluado regularmente. 

Hay que fomentar una mayor participación de los movimientos 

nacionales. La corresponsabilidad de determinados movimientos 

nacionales en la extensión va en este sentido. 

Entre los medios a utilizar para tener una coordinación eficaz y abierta, 

el Consejo menciona: 

Los encuentros intemacionales, regionales, subregionales, cuyos 

resultados deben presentarse de manera simple a los militantes. 

Las sesiones de formación para dirigentes, militantes y colaborado

res que ayudan a avanzar a partir de las distintas experiencias, 

contextos y niveles de los movimientos nacionales. 

Visitas e in tercambiosque promueven la dimensión internacional.la 

comprensión mutua y la cooperación. 

Las comunicaciones y las publicaciones. 

lVuestras estructuras tocaies y nacionales son eficaces y democráticas? 
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iHACIA UNA JOC REUNIFICADA! 

La división de la JOC es una contratestimonio y un escfodalo para los 
jóvenes trabajadores dei mundo. 

••• 

En Adelaida, el Consejo Internacional reafirmó con determinación su 
voluntad de obrar por la reunificación dei movimiento. 

Debemos tener una actitud positiva y activa en el conílicto y el 
diálogo. 

Debemos seguir el diálogo entre movimientos nacionales a través 
de intercambios bilaterales o de tipo más amplio. 

EI diálogo debe continuar igualmente entre los secretariados 
intemacionales en presencia de la comisión de mediación y pod ría 
comenzar con un intercambio sobre los consejos internacionales 
respectivos. 

Debemos garantizar una información regular a todos los niveles y 
presentar nuestro trabajo y nuestras orientaciones de forma 
transparente. 

Si bien los responsables de la Jglesia tomaron a veces el partido de 
la disidencia (CIJOC), debemos continuar el diálogo con ellos a 
todos los niveles. 

La JOCI preparará un documento sobre la identidad cristiana que 
incluirá también testimonios de jóvenes trabajadores de otras 
religiones. 

Llegaremos a la unidad si trabajamos día tras día para construir un 
movimiento auténtico y sólido. 
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CONCLUSIÓN 

Las páginas que preceden presentan las decisiones esenciales tomadas 
por los delegados en el Consejo Internacional de Adelaida. 

Ahora depende de ti y de cada militante el que dichas decisiones no sean 
papel mojado en documentos y se conviertan en una realidad. 

Algunos dirán que estamos soi)ando, otros afirmarán que es una locura. 

jEs posible! 

Sin embargo, nos enriquecemos con nuestra esperanza y nuestra 
solidaridad por allende las fron teras geográficas y las diferencias de raza, 
color, lengua, cultura y religión. 

Nos valemos de nuestra fe en nuestros hermanos y hermanas jóvenes 
trabajadores de todos los continentes, en su dignidad y en su capacidad 
de actuar para cambiar la situación. 

Nos �alemos asimismo de nuestra fe en un Dios que nos llama para
cambiar el mundo y que se compromete por la liberación de los pobres, 
por la justicia, el amor y la paz tal como lo demostró Cristo ai dar su 
vida. 

Jóvenes trabajadores, jóvenes trabajadoras 
jTOMEMOS LA INICIA TIVA, 

PARTICIPEMOS en la construcción de un mundo nuevo! 
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MEDICINA DE FAMÍLIA 

Planejamento natural da família: 
controle efetivo de nascimentos 
aprovado pela Igreja Católica* 

R.E.J.Reyder 1 

Resumo 
Ourante os dias 20-22 de setembro Manchester deverá 

abrigar o seguimento de 1993 da "Eco 92" ocorrida no Rio 
de Janeiro. Naquele conclave recebeu considerável aten
ção a ameaça da superpopulação mundial. O Catolicismo, 
em virtude de se opor ao controle da natalidade, foi re
conhecido como uma ameaça particular. Isto foi baseado 
na noção de que o único método aprovado pela Igreja -
o planejamento natural da família (PNF) - não é confiável,
aceitável ou efetivo.

Nos 20 anos desde que E.L. Billings e colaboradores 
primeiro descreveram as características do muco cervical 
associadas com a ovulação, o PNF incorporou essas ca
racterísticas e avançou consideravelmente. A ultra-sono
grafia mostra que aquelas características identificam a ovu
lação com precisão. De acordo com a Organização Mundial 
de Saúde, 93% das mulheres de qualquer parte do mundo 
podem identificar essas características, as quais distinguem 
adequadamente as fases férteis e inférteis do ciclo mens
trual. A maioria das gestações ocorridas durante as pes
quisas do PNF ocorreram conseqüentes a relações sexuais 
realizadas em períodos reconhecidos como férteis pelos 
casais. Assim, o percentual de gestações dependeu da 
motivação dos casais. Estudos adicionais mostram que 
índices equivalentes àqueles obtidos com outros métodos 
contraceptivos são facilmente alcançáveis no mundo desen
volvido e em desenvolvimento. Além disso, um estudo de 
19.843 mulheres pobres feito na Índia mostrou um número 
de gestações próximo a zero. O PNF é barato, efetivo, sem 
efeitos colaterais, e pode ser particularmente aceitável e 
eficaz entre povos habitantes de áreas de pobreza. 

Unltennos: planejamento familiar; Igreja Católica 

Tradução de Herbert Praxedes' do British Medical Journal, 
307.723-726, 1993 
'Médico consultor do Departamento de Endocrinologia. Hospital 
Dudley Road, Birmingham 818 70H. 
"Professor Titular do Departamento de Medicina C/fnica. Hospital 
Universitário Antônio Pedro. Universidade Federal Fluminense -
Niterói - RJ. 

C 1995 - ECN-Editora Científica Nacional Lida. 

O 
seguimento da Eco 92 ocorreu no ano de 1993 
em Manchester entre 20 e 22 de setembro e foi 
intitulado de "Parceiros para a Mudança". A Eco 
92 focalizou considerável atenção na expansão 

da população mundial como um assunto importante rela
cionado aos recursos naturais, meio ambiente, e pobreza. 
Na mídia a "oposição da Igreja Católica ao controle da 
natalidade" foi discutida (BBC Rádio 4, Programa Hoje, 18 
de maio de 1992) e considerado de importância para os 
milhões de católicos no mundo, particularmente os do Ter
ceiro Mundo, como o Brasil. Na imprensa médica a "contí
nua oposição do Papa ao controle da natalidade" foi conde
nada(1l e a oposição do poderoso Vaticano foi considerada 
capaz de frustrar as esperanças de um avanço da Eco 92 
no que se refere à superpopulação do planeta, como o 
mais urgente desafio ecológicd2l. A imediata implantação 
de métodos artificiais de contracepção no Terceiro Mundo, 
admitida como a única resposta à ameaça de superpopu
lação, tem na Igreja Católica firme oposição. A crença 
difundida de que a Igreja Católica se opõe ao controle da 
natalidade(1l deriva da noção de que os chamados "mé
todos naturais de planejamento familiar", por ela aprovados, 
não são confiáveis, aceitáveis ou efetivos. Historicamente 
esta posição é baseada na inconfiabilidade do método do 
ritmo, de contracepção ( "Roleta Romana'), que tentava 
identificar a fase fértil do ciclo menstrual por cálculos no 
calendário. Será que esta posição é hoje tão correta como 
pode ter sido no passado? 

O óvulo tem uma sobrevida de não mais que 24 horas 
e é fertilizável por apenas uma parte desse tempd3l. A 
sobrevida do espermatozóide pode ser medida em horas 
sob condições adversas. Sob condições ideais, contudo, 
ele pode se manter viável por quatro a cinco dias, e uma 
sobrevida de até sete dias tem sido admitida(3l. Assim uma 
mulher é potencialmente fértil por não mais de seis a oito 
dias de seu ciclo, provavelmente menos na maioria dos 
casos. A que níveis, esses dias potencialmente férteis, 
podem ser seguramente identificados e evitados pela mai<=: 
ria das mulheres como um método de controle de nasci
mentos? 

Alterações cíclicas do muco cervical 
Em 1972 Billings e cal. relataram as alterações car_ac

terísticas do muco cervical que ocorre durante o ciclo 
menstrual(4l. Após a menstruação sobrevém um número 
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variável de "dias secos" com pouca ou nenhuma secreção 
mucosa e uma sensação de secura na área vaginal. Então, 
como a evolução se aproxima sob a influência do aumento 
da concentração de estrogênid3,5l, a sensação de secura
desaparece e advém um aumento de secreção de muco 
ceNical que, por ocasião da ovulação, se converte em 

Ultrassonografias e comentários descrevendo o 
desenvoMmento e ruptura de folículo ovariano. (De 
um poster compilado para o encontro da Sociedade 
de Pesquisa. Médica, Newcastle, agosto de 1985.) 

Scan A - Fase 
folicular precoce. 

Ovário normal, 
visão precoce no 
ciclo menstrual. A 

foto mostra 
múltiplos folículos, 
cada um com 8 a 

10mm de diâmetro. 
Não é evidenciado 

qualquer folículo 
dominante. 

uma descarga abundante de um material com o aspecto 
de "clara de ovo". Após a ovulação a primeira secreção 
de progesterona abruptamente reverte o efeito do estrogênio 
no muco ceNical e faz com que ele se torne espesso e 
viscoso, formando um tampão no colo uterind35l. O muco 
cervical de tipo fértil em "clara de ovo" é de baixa visco
sidade e grande elasticidade e capacidade de formar fi
lamentos (spinnbarkeit) com fibrilas de glicoproteínas em 
uma estrutura tipo miceliana que auxilia a migração do 
espermatozóide. Contém açúcares e eletrólitos necessários 
à sobrevida, capacitação, e transporte do espermatozóide 
e pode mantê-lo apto à fertilização por vários dias(3,5,6l.
Pelo contrário, o muco espesso, branco, não extensível, 
que ocorre em outras fases do ciclo, é impenetrável pelo 
espermatozóide e hostil à sua sobrevida. 

Outros sintomas têm sido descritos associados à ovu
lação, particularmente dor periovulatória e a elevação da 
temperatura basal induzida na fase pós-ovulatória pela pro
gesterona. Estudos hormonais confirmaram esta estreita 
relação dos vários sintomas com a ovulaçãd4

,

7l, e mais 
recentemente a ultra-sonografia ovariana sugere que o dia 
de secreção de muco fértil, do tipo clara de ovo, identifica 
o dia da ovulação tão precisamente como faz o pico de
hormônio luteinizante (ver figura)(8l. Outros sintomas asso
ciados como as variações cíclicas das concentrações de
estrogênio e progesterona incluem alterações no colo ute
rino, tecido mamário, pele, libido e disposição(35l.

Gravidez e contracepção 
Relatos de freqüência de gestações (número de ges

tações por 100 mulheres por ano; índice de Pearl) em 
casais bem motivados usando o condom, diafragma, DIU 
e pílulas anticoncepcionais de progesterona isolada ou de 
associação estrogênio/progesterona são respectivamente 
de 3,6 - 1,9 - 1,4 - 1,2 - e 0,18(91. Freqüências maiores
têm sido relatadas, particularmente entre casais menos 
motivados - por exemplo, índices de freqüência de 21 e 
22 em usuárias de condom( 10) e de 23 em usuárias de
diafragma(10l. Índices de gestação de 23 e 28 têm sido 

Scan B - Dia 12: Vista do ovário 
direito. Folículo dominante com 14mm 
de diâmetro visível à direita entre as 
duas cruzes. 

Scan C - Dia 15: Vistas do mesmo 
folículo do scan B. O folículo agora 
mede 20mm no maior diâmetro (vista 
esquerda). 

Scan D - Dia 16: Folículo com 21mm 
no maior diâmetro (vista esquerda). 
Sintcmas: maior quantidade de muco 
claro e escorregadio. Dor. 
Temperatura: 36,4'C. Sintomas: sensação de umidade; não 

há muco visível. 
Temperatura: 36,2·c 
Hormônio /uteinizante: 12,4U/L 

Sintomas: moderada quantidade de 
muco claro e escorregadio. 
Temperatura: 36,s·c 
Hormônio luteinizante: 11,8U/L. 
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• 

• 

lº - OBJETIVO.

O grupo do João XXIII e Arpoador, seguindo as orientações 

JOC, tem como objetivo principal organizar a J.T. desses bairros 

da

' 

desenvolvendo formas de como atingi-la e dar elementos que os faça 

despertar para a realidade em que vivem e ajudar a desenvolver uma 

consciência de classe. 

2º - LEVANTAMENTO DA REALIDADE DA J.T. DOS BAIRROS JOÃO XXIII, AR

POADOR, SÃO JORGE E PAULO VI: 
--------------------------------------------------------------

a) MORADIA - a grande maioria dos jovens trabalhadores moram 

em casas alugadas ou em barracos nas favelas, mo

ram geralmente com as familias que por sua vez é 

bastante numerosa. Os Cômodos das casas nem . se�

pre é suficiente para todos o que leva a ter vá

rias pessoas num só cômodo. 

b) TRABALHO - destaca-se duas constatações:

12 - CATEGORIAS - grande parte dos jovens traba

lham a@ Comércio ( nas suas diversas atividades) 

Construção Civil, I1tetalÚrgica, e também como Em

pregada Doméstica. Ganham baixias.imos saláriosº 

2º - DESEMPREGO - há mui tos jovens desempregados 

principal.mente os que estão na fase de servir o 

exército. 

e) ORIGEl\'1 - por serem bairros de periferia, a grande maioria '

das familias são migrantes oriundos principalmente 

do Nordeste, TYlinas e do Norte do pais. Logo, a ju

ventude do bairro também é migrante ou filhos de 

migrante. Também há um número expressivo de jovens 

negros. 

d) PARTICIPAÇÃO - conforme pesquisa realizada como atividade 0 

para a Semana da Juventude� verificou-se que 

são raros os jovens que participam em algum 

tipo de movimento no bairro
º Destacamos os 

movimentos que .existem e caracterizamos: 
,

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - e super pelega, do 

minada por ex-vereador do PTB. 

SOCIEDADE AMIGOS DE BAIRRO - também é pelega 

IGREJA - tem urna linha conservadora e nas p� 



• 

róquias não existe nenhuma pastoral compro

metida ou CEB'S, o que existe são grupos de 

oração, Legião de í11laria, Catequese, Grupos' 

de Jovens. 

Dentro de uma proposta de organização, foi tirado os desafios: 

1 - Formar um grupinho de desempregado - a propoBta inicial 

que seja trabalhado a nível de cidade, conforme proposta ' 

tirada nas atividades da Semana da Juventude. 

2 - Formar grupo de jovens trabalha.dores. 

No conjunto da Juventude Trabalhadora destacamos ( isso a ni-

vel de bairro ) os setores que pretende-se atingir: • 

a) GRUPOS DE JOVENS - entendendo que é necessário trabalhar e

buscar atingir esses jovens já que a PJ do Setor não desen

volve um trabalho que os faça adquirir consciência da sua

realidade assim como consciência de classe.

b) Jovens que não participam de nenhum tipo de movimento.

e) Jovens desempregados.

COMO: 

- Através de Debates, Encontros ( a nível de Setor e Cidade) ,

Discussão em grupos, etc.

MEIOS: 

- SLAD, Video, Festa, Passeio, Tribunal da Juventude.

FINANÇAS:

Tanto a nível de bairro, c0mo de Setor e Cidade, tiramos os

meios de wrecadação, como:

a) Promoção de filmes, bingo .••

b) Festas

e) Pedágio

d) Vendas de materiais da JOC ( agendas, camisetas, broches ,

bolsas e etc.).

Tirando formas concretas de iniciação, fizemos um calendário ' 

de dois meses. 

JUNHO: Atividade - Festa junina 

Data: 24.06.89 

JULHO: Atividade - SLAD " Os gatos e as onças " 

:Data: 02.07.89 

•
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T rovocar e ô.Vuli:1r os ações ,Lt jo ce p 

.Assumir a continuid::..3e Jo :-'On6re ..... o 

Reflexão com n�1c io.n,.iJ d::,. coord. "l ta.dur1J ·, ·� 1 �, ,� .. :rtr: r : ?',o 

Retomar pesquisas já feitas e aprofundar 

Histórico da jocesp 

Capacitação de analise para coordenação 

-rejs e caructaristicas

Provocar discussões nas cidad�s sobre assessoria 

Desafio da '..::andro. 



32 ETAPA 

Criar espaços com mils. de outros movimentos para contribuir na anali 

se 

Garantir a projeção das ações e coordena-lát:; 

Encaminhar o 5º congresso. 

Cidades prioritarias para extensões e fortalecimento 

Se fazer presente nas mais variadas estâncias da igreja na cidade co

mo no estado 

Capacitar a coordena.ção estadual frente a analise 

Definir o pa.Pel da assessoria 

4Q ETAPA 

Garantir a entrada de novos militantes 

Projeçio1de nomes para assumir desafios de extensão e fortalecimentos 

,coordenar a ação do movimento a nivel estadual 

rrojetar o funcionamento e composição da coordenação estadual 

Cansolidar o quadro e coordenar a assessoria 

OQUE QUER.Eil':OS: Na ação,levar. os jsts a participar no movimento opera.ri 

o,igreja e joc apartir de sua realidade. 

No congres�o, evitar uma estrutura paral$la, fortalecer a joc e cami� 

nhar para o 52 congresso. 

Na extensão e fortalecimento , analisar as cidades que teem e carecem 

desse encaminhamento. 

Na igreja, aprofundar a característica cristã e termos uma ação repr! 

sentativa 

Na coordenação estadual, capacita-lá para coordenar a ação d� movimen 

to e serem uomes a desafiar. 

Na assessoria, te-lá na cidade e no estado 

AMPLIADA: Seu papel é de ser o élo entre a estado e a coord. nac.,ca

rantir a ação representativa junto á coord. estadual,o pla 

.noe acompan..'lar o mov. através de visitas e outros. 

OBS:Plano financ•iro com duração de 1 ano ficou pronto na lº etapa e 

já se encontra nas cidades. 

Crono&rama estadual anexo ao plano 



1 

ANO 1989 DATA ATIVID.DE 
MES JANEIRO :RE'UNIÂO COORLENAÇ10 A1\r"'LIADA 2 3 a24 

MES FEVEREIR0:11 e 12 

1\�S ABRIL: 

DS MAIO: 

MES JUNHO: 
MES AGOSTO: 

as SETEMBTIO: 

.. f' ... 

. 

M.FS OUTUBRO: 
MES '1iOVEJIBRO: 
PEES DEZEMBRO: 
• 

ANO 1990 

MES FEVEREIRO 
IvIBS 1f1ARÇ' O : 

MES ABRIL: 

MES :bU.IO: 

MES JULHO: 
:MES AGOSTO: 
MES OUTUBRO: 
:fu'"ES NOVE!f.BRO: 

MES DEZ'EMBRO: 

13 r. 27 

22 e. 23 
24 a 30 
28 a 30 
01 
13 a 14 
19 a 30 
12 a 13 
04 a 06 
25 

07 a 10 
01 a 30 

14 a 15 
17 a 19 
02 a 03

24 a 27 

01 a 06 
08 a 18 
24 a 30 
24 a 30 

01 
19 a 20 
09 á 13 
25 

06 a 08 
21 a 23 
26 a 30 
01 a 02 
06 a 09 

RN COORD. ESTADUAL 
INT�RClMBIO NACIONAL 
RN COORD.ESTADOAL 
SIJT 
ENCONTRO CRL 
enceramento 1e MAIO 
ENCONTRO SINDICAL 
BN COORD.MifrpLIADA 
RN COORD. ESTADUAL 
ENC. CRL 
DIA DA JOCI 
ENCONT�O SINDICAL E DE BAIRRO 
INTERClMBIO INTERNACIONAL COM JOCE E CAJ 
mt COORD. ESTADUAL 
ENCONTRO CRL 
Im COORD,ESTADUAL 

ENC. NAC. DE EXTE{SIONISTA 
RN COORD., AMPLIAD.1

ASSEMBLtIA NACIONAL 
SIJT 

INTERc,1mro INTF.RNACIONAL 
ENCERRA1l'ENTO S IJT 
ENC. NAC. TESOUREIRO 
SEMIN1RIO NAC. SBRE ECONOWIA E fOLITICA 
DIA DA JOCI 
ENC. NAC. DOS SETORES 
ENC. NAC. DE ASSESSO}I�G 
RN COORD. P. LIADA

RN COORD. ArITLIADA 
SEllI!�ARIO N: e. S03RE CRISTIANIS:VIO X iV:AXISKO 
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PLANO DE AÇ�O - ( LIA e MARISETE) setor saúde

OBJETIVO GERAL: 

- Lut8r por melhores condições de salâ�io.

Fazer com que os jovens se consientiz-e da sua rea

lidade.

Fazer com que os jovens se endentifiquem com a /

proposta da JOC.

OBJETIVO EXPECIFICO: 

-Seguir aprofundando junto com o grupo de base

a analise do local de trabalho.

-Procurar ter mais contatos com outros jovens/

do local de trabalho para engrossar o grupo /

de base.

-C nhecer a oposição sindical •
" 

}Q ETAPA - ( A n!vel de análise ) - período 6 (seis) meses. 

PASSO I-

- Discutir com o grupo de base os direitos tra

balhista que temos.

PASSO II-
-Analisar a importancia política e ecÔnomica de

cada setor do hospital.

PASSO III-

_Aprofundar contatos com pessoas especificas de 

cada setor para refêrência. 

PASSO IV-
Desafiar pessoas do grupo de base para a JOC. 

PASSO V-

- Seguir planejando as neeessidades e resultados/

dos passos.

MEIOS PARA DESENVOLVER OS PASSOS: 

MEIOS MOVIMENTOS: 

- Declaraçio de princípios.

- Método

Revisão de vida , Ação operaria

- Semana inte1·nacional JT.

- Análize da realidade.



OUTROS MEIOS: 

- -Lazer

a) Acampar

b) Barzinho

- 'Vizitas nás casas

- Encontros

- Seminários

. .  .'.) 

" 

: l ,1 

' 1 

'';.. � . ": .., . 

/ 
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TRABALHO STO �RATODASETODOS 

Tu estás recebendo o PLANO DE AÇÃO CONTINENTAL da 
JCVENTUDE OP • RÁRIA CRISTÃ CONTINENTAL. Ele é resultado 
das aspirações mai profundas de milhares de jovens trabalhadoras-es que 
sonham com um mundo sem trabalho precário, informal e sem 
desemprego. aonde todas e todos possam viv r com dignidade plena. Este 
plano está centrado no tema do direito a um TRABALHO JUSTO PARA 
TODAS E TODOS. 

Ao mesmo tempo este PLANO é uma negação de todas as situações que 
violam este direito fundamental: O direito a um trabalho. E ao mesmo 
tempo um chamado massivo à juventude trabalhadora para mudarmos esta 
situação atuando sobre suas causas. NAO QUEREMOS O 
NEOLIBERALISMO e suas conseqüências mais agudas e estruturais 
(pobreza, fome, violências, discriminações, perda da identidade cultural, 
falta de moradia, educação etc.) 

Como movimento internacional de jovens trabalhadoras/es " a JOC crê na 
dignidade intocável de cada pessoa, principalmente de cada jovem 
trabalhador e jovem trabalhadora, em sua capacidade de transformar sua

situação através da ação". 

Em ação, a JOC convida @s jovens trabalhadoras-es de todos os países, 
de todas as culturas e de todas as crenças a descobrir o sentido de sua vida 
e a viver os valores de justiça, liberdade, solidariedade, libertação, 
generosidade e sinceridade" (Declaração de Princípios da JOC, pagina 15).

Por isto convidamos a você jovem trabalhadora e jovem trabalhador com 
ou sem emprego e a você que busca seu primeiro emprego a: 

• Somar forças de maneira organizada, desenvolvendo ações e atividades
junto com @s jovens para denunciar as péssimas condições de trabalho
e que defendam, promovam e reivindiquem os direitos trabalhistas.

• Debater nas praças, nos ônibus, nas escolas, sobre nossos direitos e
ampliar as propostas deste plano.

• Reivindicar trabalho justo, protegido e útil na sociedade, isto é, fazer
verdadeiras nossas idéias e propostas.

• Exigir a implementação das resoluções internacionais de defesa dos
direitos trabalhistas.

• Propor leis que reconheçam todas as formas de trabalho que
contribuem para a ,;;ociedade.

A A 





3. @s milhões de jovens trabalhadoras/es que estamos
DRS MPREGAD@S vamos.

• Denunciar o desemprego estrutural

• Reivindicar que se criem emprego. estáveis e protegidos nas áreas de
saúde, educação, mo adia, cultu1 a ..

• Exigir a revelação da taxa real de desemprego.

• Exigir a implementação do SALARIO SOCIAL - RENDA MÍNIMA
PARA TODAS E TODOS que estará condicionado a que os governos
deem respostas a geração de trubalho Justo. Es um seguro que nos
permitirá viver até encontrar wn emprego.

PARA FINANCIAR ESTAS PROPOSTAS HA QUE: 

a. Taxar a circulação de capitais a nível internacional, como propõe a taxa
ATTAC (Taxa sobre as Transações r inanceiras para Ajudar @s Cidadãos
- proposta pelo economi. ta estadumdense James Tobin - Prêmio Nobel
de Economia), isto é, ta,.u- toda circulação de riquezas econômicas a
nível internacional co1110 um meio de distribuir este tipo de riqueza a
todas as pessoas de forma justa é igualitária.

b. Destinar uma % dos orçament, ,-, Nacionais

e. Utilizar o dinheiro dos pagamentos de guerra ou de compra de
armamentos.

d. Recuperar o dinheiro da corrupção, isto é, dos empresários, políticos ...
que é roubado dos cofres públicos.

e. Não !'agar a Dívida "Externa, etc.

Esta reivindicações estão incluídas na Campanha Contra o Desemprego 
que vamos desenvolver: 

Realizaremos Fóruns nas cidades e a nível nacional; faremos marchas frente 
a Casa Branca (EEUU), ao Fundo Monetário Internacional &ndash; FMI . e 
ao Banco Mundial - BM; exigiremos que a Igreja se pronuncie contra o 
desemprego; envolveremos ou apoiaremos a outra� organizações de 
desempregad@s que tem as mesmas asp1 ações e vamos sensibilizar @s 
desempregad@s sobre sua situação. Parn nó n úhuma P.essoa deve viver 
sem rendimento. Com estas propo!1.ta vamo$ viabilizar uma boa utilização 

a. Campanha de sensibilização das populações e governos sobre o trabalho
precário, desemprego e trabalho informal.

b. Manifestações, marchas ... para exigir dos Governos A CRIAÇÃO DE
EMPREGOS, ou pagamento do SALÁRIO SOCIAL .

e. Denuncias criativas contra o desemprego estrutural nos meios de
comunicação social e alternativos.

d. Participação nas campanhas contra o pagamento da dívida externa

e. Fóruns/congressos locais/regionais e nacionais sobre desemprego,
trabalho precário e setor informal

f. Em caso de vazios nas leis trabalhjstas, propomos a reformulação para

que estas protejam @s trabalhadoras/es ...

NAO PARAMOS NISTO:
QUEREMOS O
DIREITO DE:

Viver dignamente.

Organizar-nos em nossos lugares 
de trabalho, nos bairros, escolas etc ..
Ter lazer. 
Participar. 
Viver nossa afetividade e sexualid d 
T f ,1. , a e . 
er uma am11a estavel. 

Viver nossa própria cultura.
Igualdade de gênero.
Ter tempo livre.dos nossos recursos econômico�, sociai,s e culturais. 

Ah� O me\lio1 de tudo é ctue -para Decidir nosso futuro.conseguiI o (lUe q_ue1emos vamos te1 q_ue 
fazê-\o junt@s� Não esctueça à.e entcat em 

ontato com a JOt em sua ciõ.aõ.e. Se e\a 
da não está. 01ganizaõ.a, ent1e em 

ontato a níve\ nacional. Vamos discutit 
)Unt@s estas -pto-postas. À moçaõ.a à.a JOC

esta1á. sul)et contente com sua 
comunicação. taça -pmpaganõ.a à.estas

icléias com suas e seus amig@s, seu 

g-ru-po, sua família ... 

r.stas a\te-rnativas somam-s_e às à.e outrns

grn-pos mganizaó.os na soc1eõ.acle q_ue 

à.efendem os interesses ela c\asse o-pe1ana,

à.@s o-pri.mió.@s e exc\uíd@s e clese1a� �
muó.anças -p10fundas na sod.eó.aó.:· Afina 

no funà.o ó.e tuó.o isto, o ctue ma1s 
ctue1emos é à.eshutat ó.:\icios�mente à.�
gostinho sabornso à.e vwet õ.19nament 

fPa1ticipem� 



Glória: "Sou trabalhadora de uma plantação de flores. Comecei a trabalhar aos 14 
anos. A maioria de nós trabalha entre 12 a 14 horas por dia, incluindo os sábados 
e domingos. Eu trabalho nesta floricultura já faz 2 anos. A cada ano os patrões 
renovam meu contrato. Não estou inscrita no seguro social, não tenho os 
instrumentos básicos para trabalhar. Estamos expostas a formicidas. Aqui não se 
cumprem as normas estabelecidas para entrar na plantação somente no dia 
seguinte após haver fumigado as plantas. É um trabalho onde estamos expostas a 
muitos problemas de saúde porque passamos muito tempo na mesma posição, 
agachadas, expostas aos produtos químicos. Devemos cumprir um número médio 
de flores cortadas ou empacotadas por dia, do contrário somos demitidas". 

Carla: "Trabalho numa empresa de bips das 6 à 1 da tarde, sábados e domingos. 
Cada uma de nós tem um bip que a empresa nos entregou, o que possibilita a 
nossos patrões nos chamar à hora em que eles bem queiram para irmos trabalhar. 
Ganho um salário de 5 córdobas (moeda Nicaraguense) à hora, o que eqüivale a 
67 dólares mensais. Nesta empresa trabalham 60 mulheres". 

Mário é estudante: "Não tenho um real para tomar um cafezinho nos intervalos. 
Algumas vezes, vou estudar sem comer. Meus amigos e amigas, ao ver minha 
situação, se juntaram para que eu pudesse dar aulas de matemática pois é algo que 
domino muito bem. Eu não recebia um salário porém o dinheiro, que eles me 
pagavam, dava para pagar as passagens e comer algo. Como isto não era 
suficiente, tive que deixar a universidade para trabalhar". 

Jorge: " .. .Já faz 6 meses que estou desempregado. Esta situação faz com que eu 
me sinta mal o tempo todo. Não posso comprar o que quero, nem contribuir com 
minha família. Passo muito tempo em casa sem saber o que fazer. Angustia-me 
escutar minha mãe exigindo minha ajuda. Com os amigos, quando se tem trabalho 
e se tem dinheiro, está tudo bem do contrario desaparecem". 

Wilson: "Trabalho por conta própria como pintor. Este tipo de trabalho é por 
temporadas. Existe muita exploração. Às vezes consigo alguns contratos de até 50 
dólares mensais, porém outras vezes nada. Como vivo sozinho, se consigo algo 
durante a semana tenho como comer e pagar o aluguel". 

Mônica: "Somos 4 pessoas em casa contando meu pai e minha mãe. Já 
faz muitos anos que não vivemos junt@s. Vivo com meu irmão e 
minha avó. Meu pai e minha mãe foram a viver em outro país para 
buscar trabalho e por causa da situação financeira do país. Quando 
eles se foram não foi fácil para mim. Eu soube como é importante a 
familia. Eu fiquei desempregada encarregada de meu irmão. Assumi 
uma responsabilidade que não era minha. Nós perdemos o núcleo 
familiar. Houve um tempo que eles me fizeram muita falta". 

Constatamos que ... 

Nós que hoje temos um trabalho, o fazemos em condições precárias, sem 
seguridade social e de saúde; com jornadas que superam as 8 horas, 
obrigad@s a fazer horas extras, com contratos temporais, geralmente por 
períodos muito curtos de 3 a 6 meses ou menos, situação esta que gera 
angustia e competição para não perder o emprego. 

Nós que trabalhamos por contrato, não temos as mesmas garantias que @s 
trabalhadores/as que são contratad@s diretamente pela empresa. 

Outra é a realidade d@s que estamos desempregad@s. Vivemos uma 
situação na qual nos sentimos sem poder; nos questionamos sobre nossas 
capacidades; não temos confiança em nós mesm@s, às vezes, nos sentimos 
inúteis, dependentes, envergonhad@s, deprimid@s. 

No entanto tudo que queremos é conseguir um trabalho, sentir que somos 
úteis na sociedade e para isto buscamos entre nós formas de conseguir 
dinheiro para procurar trabalho. 

Nós que trabalhamos no setor infonnal o vemos crescer a cada dia. A 
maioria d@s jovens o vê como um trabalho passageiro somente para 
sobreviver. Somos vendedoras/es ambulantes (de frutas, doces etc) ou 
criamos nosso próprio negócio. As condições de trabalho não são as 
melhores. Estamos expost@s a chuva; o trabalho é instável, sem segurança, 
Estamos expost@s à repressão policial que muitas vezes leva todos nossos 
produtos ... Somos @s unic@s responsáveis por nós mesrn@s, escrav@s 
d@s clientes, do mercado, da economia. 

Toda esta esta situacao tem influência nas condições de vida d@s jovens 
trabalhadoras/es e de suas famílias. São poucas as possibilidades de estudar; 
nossas famílias se desintegram devido às tensões, problemas de alcoolismo 
e drogas que são encontradas como saídas a esta realidade. 

VNER COMO VNEMOS 

TEM POUCAS CAUSAS PORÉM 

COMPLEXAS E PROFUNDAS 

Vivemos numa sociedade onde poucas pessoas tem acesso à 
riqueza econômica. Somos a maioria e vivemos de nosso salário, 

de bicos ou da solidariedade de outr@s tant@s, isto é, em uma 
sociedade desigual e portanto injusta. 

A economia está manipulada por uns poucos que também 
controlam as relações políticas entre os países. Passamos por 
um período de reordenação nas relações políticas e 
econômicas a nível internacional a que chamamos de 
globalização da economia. 

Nesta onda somos convidad@s a participar porém bem de 
longe, quanto muito nas eleições, a consumir, a aceitar as 
regras do jogo impostas pelos poderosos ... nada mais. Este 
tipo de sociedade a qual os poderosos consideram como 

único modelo possível, neoliberal, a única lei é a do livre mercado da 
qual o dinheiro é um deus. 

Neste modelo de sociedade desfilam nas bolsas de valores, em rifas 
extraordinárias, as empresas estatais que são vendidas a empresas 
estrangeiras a preços simbólicos. Es a atual privatização das empresas 
estatais. 

A cada dia empresas se fundem concentrando poder financeiro e 
político, criando grandes monopólios internacionais que comem 
as economias nacionais ( com o apoio dos governos e 



empresários nacionais. Modificam-se as leis trabalhistas que influem na 
organização d@s trabalhadores/as, debilitam os sindicatos política e 
ideologicamente. O papel do Estado de redistribuir a riqueza vai 
desaparecendo. Exigem a continuidade do pagamento da dívida externa e 
não investem em pagar a dívida social. 

Assistimos ao desenvolvimento das tecnologias, porém sem um 
desenvolvimento adequado das politicas de geração e preservação do 
emprego que equilibrem e proporcionem condições dignas de vida e 
trabalho. Pelo contrario. Sabemos que é necessário o avanço tecnológico e 
o queremos porém de forma igualitária e justa.

Em meio a tudo isto, podemos dizer que existe uma destruição do sentido 

do trabalho. Nossos empregos são instaveis. Somos contratad@s por 
tempo parcial. Temos que estar disponíveis na hora em que bem desejam os 
patrões, seja, sábado, domingo, feriados. Nossos direitos trabalhistas foram 
conquistados com muitas lutas e estão sendo violados a cada instante. Toda 
esta situação chamamos de flexibilização do trabalho. 

Se isso não bastasse, os códigos de trabalho tomam cada vez mais um 
caracter comercial, fazendo com que a força do trabalho humano cada vez 
mais se converta em mercadoria descartável e utilizável quando e como 
bem querem as forças do mercado. Ao que dizemos NAO! 

11QUEM SABE MAIS, LUTA MELHOR·" • •• •

Sabemos que acontecem muito mais coisas! Você que está lendo este plano 
bem sabe! Porém necessitamos ir muito mais além da visão da realidade 
que nos rodeia para poder desmascará-la. 

É necessário conhecer melhor quais são os efeitos desta realidade em nossa 
vida? Que atitudes cria em nós e em nossa maneira de ser e pensar? 

Conhecemos os direitos que temos como jovens trabalhadoras-es? Quem 
sabe é por isto que esta minoria de empresários e oportunistas de prantão 
está nos roubando as alegrias. Por isto necessitamos descobrir por quê esta 
realidade nos cria aspirações que respondem aos interesses dos que tem o 
poder e não a nossos sonhos mais profundos e solidários. 

Para começar vamos discutir sobre 
"O TIPO DE TRABALHO QUE QUEREMOS ". 

Vamos fazer Seminários de Estudos e de Formação sobre a realidade da 
Juventude Trabalhadora que tem um trabalho precário, que está 
desempregada, que trabalha no setor informal sobre: nossas aspirações, os 
direitos nos códigos do trabalho e convenções internacionais, as causas das 
situações que vivemos e suas conseqüências, o planejamento das ações que 
vamos fazer, a solidariedade internacional para conquistar nossas 
reivindicações etc. 

• Nos que temos um trabalho precário: trabalhadoras/es em tempo
parcial, por contrato limitado, nas zonas francas ("maquilas"), plantações
de flores, agências de emprego, trabalhadoras do lar.

Vamos nos apropriar de nossos direitos, dos códigos trabalhistas, das
convenções internacionais que buscam proteger @s trabalhadoras/res.
Para descobrir como estes tipos de trabalho funcionam, para nos
apropriarmos de nossos direitos, sobre os códigos laborais, as
convenções internacionais, códigos de conduta a nível internacional, que
buscam proteger @s trabalhadores-as.

Acompanharemos as mudanças trabalhistas que ocorrem nos nossos
países e a nível internacional.

• Tod@s que andam buscando trabalho, isto é, que estamos
desempregad@s:

Vamos debater nosso Conceito de Trabalho Justo, Pleno Emprego e
Política de Emprego.

• Nós que somos trabalhadoras/es informais: Vendedoras/es ambulantes,
dos pequenos comércios, artesãos/ãs em pequenas empresas, que
trabalhamos com prestação de serviço por conta própria ... Vamos
conhecer d

_
e maneira mais profunda a realidade d@s jovens deste setor:

como funciona, quem se beneficia do seu trabalho, como se organizametc. 

Vamos retomar e estudar as expe 
. 

A 
• 

d . . nencias e cooperativ1smo.

lutas , • Que NAO seja individualista

Por tudo isto no�sas 

ão e • Que NAO seja repetitivo, monótono e estressante

f nuas de org�nizaç 
do eoue SIM nos realize 

A partir destas referências, queremos

am-pliar e -promover a -participação e

organização da juventude trabalhadora 

como -protagonistas das mudanças e ao 
mesmo tem-po contribuir -para o 
fortalecimento da Organização da 

Juventude irabalhadora, da Classe 

ºfvidades estao sen 
istar e Que esteja protegido

a :opostas para conqu 

T
O· 

e criativo, participativo e expressivo 
P RABALHO JUS · • Que possamos aprender dele
UM 1 

• Que proporcione participação democrática

• Que seja gerador de sabedoria

• Que seja útil a sociedade

eoue HAJA TRABALHO PARA TODAS

E TODOS 
0-perária-Po-pular, das Igrejas de Base.
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11 NÃO]; POSSiVEL FAZER POLÍTICA 

SEM iTICA E SEW ESTifTICA; 

E ESSA. EXl'.YERIENCIJi TRANSCE:::n 

A EL\ L:."ES:MA.., •• º1 :::n.AÚTIC;. 1! PAULO FREIRE 



A JOC no est::i.do -,rive um momento d0 pro je çso muito for·te " 

1j'.1 timo eproúmL13men-to cL coorJ e n·i ç:ITo de cidade ( q_ue se f:3. z de 

2/2 fi::e:nos u.::.1.J rotorn,:id:i ll::�.::tÓric:.:1(.\ç::Ío
t 

ccj;rutu.ra, coordenação e 

for�:1ç3'o)dificul.dsc1es, necessidades e respon�;abi1ídades., sendo q_ue: 

\{?-::) :netoàoloci,'-t 11�.1 -� ç:i O r :3C j.'.J, inicinç5·, açffo de bairro, a-

nção no locetl de tr:.1b:11ho 0tc; e ifrno dificnJ.ta.ndo, des:no t;j_,rando e imobi

zando os militantes, do.Í_p,.·oj,2tciruos o movin:·rnto: 'I:ZH PLANC'· ,CIRCULAR Nº9 º 
- t • "" ,::, ..., d . 1 

' , • t.r • � • .1.. .ber:1
J 

cs 3 proJeçao, Vt:ID en� iunç:10 3S necor;sic,:J.oe3 nis .oricas c.10 I:'.lovimen ... o

m:,s tnn.bém de nos:::,o am:.:id1...1.roc:i.J.r..ento º 

Quanto� liberado:O g_uo D:lr.J.ntir :.:l todos , 
C!:.i 11lVCl9" o • •  " 

* .:"s projeções da cidade(visita, orientações, assembl{ias 9 aprofi.mdamento

J\s:::;eDso:i:-ias. todos os n:Cveis, Açso :ceprosontativa,Fin::u1ç'.ls
i, 

:Documentação

d. co.G:J, Inf::ro estrutura otc ., 

·K- A nível do estado: Projet::�r e desenvolver u.n.1 acompanhamento mais siste

m:Itico em rol�lç5o à cidadedo � L,1roos, nc:1te r:-rnn·tido dc[Jtucar: 

- u.rn quadro de :icom_p:11111.omento mais ricoro:·Jo, um plano proeressivo de

aç:Io, numa retomafü1 fronte :::t�J :mtcri.ore,, p.rnjcçõesjrÍ realizadas, desenvo]; 

ver um proces:::lo metodolÓI:;:i.co mcür:i c1inâm:ico fronte a coordenação,q_ue não/ 

vai conseeuíndo, dar oontinuid�L.1 e às disc n·;:,Õe s e encDminhamen tos II re fle

tido, orn nossos di::1cus:-;Ões,enq_wu1to coord,1 rnç10 º 

. ' J ,, . · � t . . J .� 1 . ... 
, d 1 � nive. uacion3� ·orn3r mais roo.! o e .o 00 icaçao, ae8 e a ni-

ve:l Ju os_p�iços, re1utórics,cortn:,, nos :Jit-...undo do dC;:,envolvimento das o-. 

rü,ntr1çõcs, intercâmbio o rol:1cionr.lmentoo 

A nível d:} recliao, tr8:J::1�1or o 111:1:x:imo <Jo Intcrc�1.rn.bi.oe corre:--1pons3bilidade 

:Bom, no conjur1to dos projeções ·:: necessidcides, é fundament�l / 

:.:5o da orgunizaç::Ío d3 JTC como um todo: Or�3nizaçffo I�in::1nceir-a. :pessoal e 

Coletivo estru.tu.ral e poli ticu º 

Nesta perspôct.iv--a, o ,.. a desonvolver, sao as 2

·,, ·i -� 11 ·•·· .·, "'"'o e ,� ,1.. �" t.- ... LI �� ): ._, ooIDum.:1, mrnrJ dimen::i5'o de conjw-!..tJ mais tendo co:::.o referencia]/ 
1-,' -:, 'f'" . ' ., , 1- d Ülmuem,_;_as G�lpüCl ·icia:::LOi, ClO CS- uJ .O• 

,Afn� : OB'" 1 Dó CLHO 1'10 CONJUNTO! ! ! ! ! ! ! � :� ...:...�· 
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JUNHO 

01 Tra bc lho na sel�e 

02 Discussão de Finanças , com Zeo 

OJ -.Sncontro de J?inanç:Js e l?.VAO da Eq_u.i.r,0 de Base do Parq_ue são JÕao 

4 li em Sete Laeo3S de militante2 u 

OS Visita a Dor:1 Ser:1fim 

07 Enco Projeto caminhando 

08 11 F, ··1 
. , e e ..:�. ecria :F::tra discuss�o Pro.3r:1ma de Ra(:io para as Past.e 

!,�ovi:nen to. 

1,10,11 Encontro CRL 

12 Orcnnizar alguns documentos e reflexões p�1.ra D parada naciona.1 0 

13 Ir ao Proj. Caminhando às 14 HS 

l,t Prep::irar encontro do dia 25/06/89 - 'IOTO AOS 16 ANOS 0 

15 Reuniuo da executiva/ Preparar conteudo par-a A.·pro:fi'undamento da co 

ordenação do cidade. 

16 Continuidade da l'rops.ra ção do Aprof. da Coord º de Cid:J.cle·º 

17 Encontro (lo CHM º 

18 :Snco da Rquipe e.e base uo PQ. S o JÕ:o - de Manhã e com os Jovens 

do concurso de :i\1onografiaà tardeº 

A noite via jor pcn�.J 3 parada nacion::ü º 

19 ::i. 30 ParJdtl Nacional., 

27 a JO Encontro Fi_:_-Í e Polí'ticu n::i Pastoralº 

OUTliO·J 

Refletir e :prepar3.r jumto a Teca e V.arcio o Encontro do "SETOR FlÍ 

EHICA" 

Prep:Jr::n· junto :::io A:rrnurir 3 propost:1 dr.! Intcrcambio .. 
" Rela tÓrio::J 3eminarios: srrr;nC:.:\.LISMO E IUS 1rOlUA DA SOCIE-

DA D� Hulc.AN;�; 

l)esenvolver co.nteuao pnra as assablei.,u do 2º semestreº 

:Enviar proposta par::1 :1.s cidades e entidadíw., 

Pedir contribuiç3o o subsídio ao: f9.cional, 13 do maio, Imá, Clau� 

dio, Gnmbim(Isso sic.nifica t=1mbérn a psrticipação De poss{vel) 

Ver com o Nacions.l, programação par3. oD SE.Nacu para desenvolver -

mos noc:,sos conteÚdoi3 n:3. cid�ida tambe.::n nef,t::rn perspectivas nacs .Neste sen
tido t�nnbem procurar s 1..im:iculada q_iue jJ pGrticipou de U'll encontro na JOC 



·)bre. Metodologia. os outros companheiros prioritariamente sobre MarÃismo

·ist6ria das Revoluç3es etcº

EnYiar cartas a Sete Lac;oEH, 

r com I.larinho, contribu.i.r nos subsidias tacbcm'• 

· S l.�N,idio sobre a organiz::ição no::.1 Lacais de Trabalho. 

:cS: Du.ranta os dias de scrvna a noite trabalhereí ás atividades do Mov. 

:-_.'. n:J ci·1ade Eltraves de particip::1çao em espuço.::( nas instancias); visita 

:'.C • 

/ 



JULHO 

08 e 09 So:S Org. no Local do trab:ü.ho 0

01 e 02 A prof. da coord. d e Cid. 

05 Enc. Proj. Camo 

12 Snc. da Coord e� Sete Lagoasº 

16 11 de Militantes em Ste Lagoas. 

de Assessores d;:1 MG 05 li 

Enviar Relat6rio do Encº de Assessores. 

Sub. JJTT e o Capitalismo. 

ti rt Ketodologi3 do Movo

Participação Encontro Nac. Past. da Juv. 
11 Curso Sobre Economia Política em São Pauloo 

Ação Represent., 

Carta aos Milito reforçando Partic. n3s Assembº de Militantes d9 

Cid. 

:?2 e 23 Encontro Dinâmico d1:: Grupoo( Il-:OPS) 13 c18 Maioo 

15 a 31 Visita Nac� 

11 a. ;2 3 � �L ?� Jo.,_JuJV��de _ 5P.

{;vv01� JJHW 11fcv J)Ul d°'- j CCL 

Svvw 1 \ tw G / (U �U;\ V� U - J OMÍ"õ/2 ) 
e 

- ', ,\1 ! ,o.,cC< �-cu) 

��ott � J.Qi .iú e 1 0J� (, , "-·Lt;tóv-. J-i\ 
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1/ 

.2 e 13 Seminá.:rio sobre :11::todologia 

E.n tn:c,::i da sub:JtÍd io Go bre �� rxismo e n i[; tório d�J ::1 H0vo luções.
N ,

( Inicif\l' prep:::i--:::iç8.o do subsi io sobro �3exualidade 

Elza ,T·eca, Inns Coo •• �.) 

�9 e 2o Assembllia de JJTT sobro .Capitalismo� 

PTeparaçs'o 
!t 

do Encontro sindic3l.e de 3airro 

Ap.ro:f-u.nd::1,nemto d3 Coord. d e Cid. 

Car1o, 

·.:3 0 24 Aprofundamento dn Coordo ue Cid ., ( 3er.J era Setembro ., 

Jl �") 

25 Dia ds JOCII) Um dia de salário dos Eilit3ntes o 

Comemoraçao junto aos E:x:. :Militantes. 

Avsliaçpao referente ao Encontro de JJTT 

Aprofundar ProjeçÕec; para o ano de 90 

:B'az· -Relatório do 3º trimestre. 

O'? Encontro do Pxoj ., 

0, .. "(ltr 
.... vl�l\'l o 

27 Encontro de I1:ili ti.ln te s em te Lagoas.

31 Visitas extremos- da ccoordenaç 
,.., ��xec. aos :-1 o 

li O.ih v,rMcw� 

Sirl0., 
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S 8 T::I.illHO 

' 02 e milit.sobre Marxismo. 

07 G 10 Enc. Sindic3l a de Bairro 

06 Reunüfo Projeto C;.:t:nillh3ndo. 

Assemb. de :JJTT e a PARrnICIPl-i.ÇXO; 

16 i�q_. de Mili t º FQ. 310 JÕ:10 .Reunis e 

Prc p. iLrnom.b. so t1---o a Sexualida,fo 

Avnliaç5i'o Lio d.Li '3. JOCI 

Participaçffon3s discuss5es 

23 e 24 A prof. Coord. de Cid. 

28 e 29 Enc. Reg. ílo Asso�soresº 

30 Sete Lagoss. 

so breDe b:� te s ' a 15 de Novembroº 

16 Encontro de Le :i.gJs sobre: ARTICULi.ÇtO DAS PASTOTI.AIS E I/IOVTIIBNTOS 

DISCUSS�E3: '' E3PIHITUALIDA DE PAR:\ A LITlERTAÇÃO- MiSTICA- APROFUN 

DALIEN'rO D:\ AÇÃO" 

S.E sobre HistÓri:-1 dns Revoluçõesº( I-rop;Jração)

Aprof ., !locumentos e HistÓJ?icos da Joc.

* E.11 todos momentos livres ,mais tambeJTt programados de visita.,

* Enc.. sobro Eleições 89 da Joc, e c:.;:t,n·nas.

* J�Q_ ru,) (1' v.tJ::wvJ��1
., · 
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OUTUBRO 

01 e 02 Sete Lagoas 

04 Enc º Pro j " C amin1wnd o .. 

14 Enc. de Finanças 
111R�B· 111� DO-:-:i,,�, ,., . }'� F1'I0 IF·' 0.!l"oJ,. :\...ll. .li .l'". J.1..t��) l� .. .;7. .:.��.\. .- V "i1,Ji 

., 

27 a 3.0 SE. D"S I.1ETODOLOGL\. A NÍVEL NACIONAT, 

:Farticfpº discus�ÕeD �1obre 15 de IÇov-: '' LULA PIIBSI:O:;;NTE'' 

Prep. do SE. sobre: HISTÓRIA DAS REVOLCCÔSS 

Garantir Discufüies, leituras e aproL, (lo q_uostões r)ara: PARADA
y

Encontro de LINZ, I-1�etoàologia, etc. 

B(;\,"Q fev\w .CO'YY\ rynJ;t'� 
�� 0X\ bovQL QOb>u.__ U.u·w�(h 

1 \ 1 t \ \ � .'Yl!U.-l � 

t 
\ 

•
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. . 
NOVEMBRO 

F3zer Relatório do 4º trimentre do /,.mp1i.ado e '3nvia-lo 

:t:ais prepara ç§'o p:Jr8 LINZ 

J•v·:111·:·'C'-�O c1cJ (�"' ---,�,..,_--) ... , -.��"-r--.r--1·c,-,I'
'l. - - �- �- .. 1,,..,/.u "'; 1.)'..).l1 .. 1 h' ... u·:· !!..i\.1_ .. _11.., , _ , ; 

04 Encontro da fi�nças. 

05 li 

11 o 12 SE.. 11 HISTÕUIA �)c',0 :L:::VC'LUÇÔ23; 

" 

tt 

•• 

n 

ti 

li 

li li 

cid 3de º 

lt º NAcional 

do NA '1AL DA J JT·r, ( e q_uipe) 

do SEº ECOROI'.'.IIA NACIONl�L; 

20 :J 2S p3raàa Nacional 

lormar Eq_uipe do Acampa.:nento. 

I )M_ tóJ, i,J;' 1 1 1 C1 l '1'1', ;t,, (UJ\ " ! J,J,a I L t \ ( �\ � /'½ )

•



/ 

01 ° 03 SE sobro 

03 

09 8 10 ,, " (Joo:cd. Cid. 

ti 

Refazer o proc;r::m�:J de Tr:Jb�)lho 

" 
n Plano li'if f;inceiro 

--

'• ........ . 





22/04/89 PLANO FD?ANCEIRO DA JOCESP ABRILD'E 89 A ABRIL DE· 90 

OBJETIVO GERAL 

Levar as cidades a fazerem seu plano e orçamento financeiro, partindo de um.a
de uma analise da realidade de cada cidade e aprofundarmos a questão
de autonomia financeira. 

ENCAMINIWíENTOS 

-Todos assuntos financeiros deverão ser tratados oom equipe de finan
ças da. JOC DO ESTADO DE SP .
-Todos depositos de pagamentos deverão ser efe:!;uados no:

BRADESCO nr 037039-8 
agencia 3084-8 
MARIA DE FATIMA CARJ030 

logo enviar comprovnnte pelo correio e especificando a que oe refe
re para a ampliada na rua Condessa de Sã.o JaquinL nQ21? B�la Vista 

SP cep 01320 
-As cidades mandarem avaliação dos materiais de analise que veem re
cebendo ex: analise da conjuntura

olho vivo 
• 

outros 
-Encontro Nacional de Tesoureiros 2e e 2� de maio 89
-Encontro Estadual de Tesoureiros 22 e23 de julho 89

-A equipe de f :il'lanãs d� JOCESP se reuni de 20 em 20 dias
-A próx:iJna reunião será 15/05/89
·A ampliada p1·estará contas de seus gastos rae:1salmente.
-..\parir destos encamir .... ri.r-.mentos a equipe nacjonal . .!andará todo� enca
.inhamentos financeiro para a equipe financeira do Estado. 

12 ETAPA D� ABRIL 89 A JULHO 90 

}ENDA As cidades informarão até 15 de junho o numero de agendas pa
ra o ano de 1990. 

íPLIADA Montar escritório para ampliada trabalhar finanças no secr.! 
· - tariàdo nacional .o qual fu.ncopna.rá todas as quartas-feira no

horario comercial e das 19 :00hs as 22 :0Ohs em casa no telefo� 
ne 2781674. 

TA Ascidades pagrão a 1º :parcela da cota até 27 de junho g_ue s�rá 
revertida·ao nacional • 
.As cidades que não constP.m. no orçrmento nacional deverão pa
gar a cota no cadxa estadual ex:LL�eira, SJC, Americana. 

':.:ETThí YILITJo.NTE As cidades deverão se manifest,irem quanto ao nu.me 
rode BMs e o pagamento deste até JO de ru�io. 
As cidades deverão mand:-..rem a av:;1J.iação dos E},s para coor,.::e
nação estadual. 
Sabemos que a agendd é um meio .tinancciro, .2'� for.!1.ação e di� 
gação do movimento em nosLa ai:.·';:',o, por is:..;o e .:J.a �ili ta.nte 
v vender no mínimo cinco a,c,end.ns. 

\!,( o 7IHA'i'\CEI:�o To fü--::2. e id.�1.__1 es deverão rr:and8.r , i '',, b[;.l 0:1.nç'. o :: i.n..-�,1ce i 
· ro ou situação fing,.r1cetra dtt cidaJe _r::i.r:J. ;;:.::�-ui.}·:e ,�o finnr�''.t!".h

Cada cidD.,�e reverter par·::. o E:::,tc�d.o 10)-S d.12 :--1hs ,:1.tJvi,5-,de,; f.i-
... +. ., . 

n!lnceira. e :::neios _rer1U?,'..ncnce apar,.,ir a.e rn.�L ,,.
As cid�des fazerem analise fina....�ceir3 .
,,r, T �,��o �\ .l�� �m�rl 

.. .\ . ...; .�.L.J..!'1.'
"3 

... "i. !..-.a. - �-;..., .t>. - .. "1. 
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2º ETAPA ·
1 ,..O:.'"'(\ ..... E 89 ·' .ts.'J .., .L ... ;' .!.) .::-1. 

AGENDA Encamin...'>:lar agendas de 90 para. cids.,1 E..:, 
COTA As cidades pa.grão a 2º parcela da cot:i. n:.íli tanta 

As cidades farão avaliação sobre a. eota 
DIA DT:: S.\LARIO As cidades pagarão até 25 .1, -.:,ete'.Lbro tm ,Jia :�o sal{u·i.o

de cada militante. 
Sugestão: que a.s cidades fnçarn uma fe�:ta. para essa contribuição 
internacional. 
Orientação: aprofundar a dimensão d.�;,1t:.e .:n.e 1.0 •

• \JUDA DE iLrtIGOS Visitar alguns bi.G;cs no estéd.O 
levar materiais a nivel estadual par:1 alguns arni3os. 
colocar nodda situação financeira e peiir contribuição. 
Fazer troca de experiência financeir.>.. n" estado .. 
Formar uma equipe estadual de tesoureiros representativa das ci 
dades. 

, 

Em setembro sera apreáenta,::.o outro :planejamento e orçamento fi-
nace iro. 

Será .iniciado discussão sobre salári.o da ampliaJa� 
AVALIAÇ10 DA 2Q ETAPA 

3 º ETArA DE :JEZEHBRO e9 AA.BRIJ 90 

Será .criudo um jornal:i.rlho d� JOGEJP 
lojão do estado. 
Dinamidar materiais ::;obri autonomia financr1 . r: . 
Um planejamento fina'1.ce i.ro com a riovr. eq_ui:, r- � 
Avaliação da 3r etapa. 

# 



Rogério 

O u.obate sobro os problernas gerados pelo consumo e tráfico de drogas no 

tas, repressão e ouL.l'os métodos uti],izn.do,.: nwn suposto combate às drogas, serviram a-

penas pai'a refor9D.J.' ,,alguns mi-Los, sem i fluenciar substan.cialmente para a queda do 

consumo. Pelo contrário, aumenta cada vez mais o número de usuários em to d.o o pais., 

tal vez como forma de negação à ordem moral esta.bel ecida. 

No Rio de Janeiro o ex-Governador Moreira Franco orgulhava-se e propagan-;

deava no final de sua gestão, com o tom de dever cwnprido, o "sucesso" das varias ope 

rações Mosaico que prenderam e fuzilaram os maiores chefes do Narcotráfico localizaê.o. 

E, realmente, no seu governo foram presos o Escadinha, o Dênis, o Meio-Quilo, sem con 

tar os que foram executados. A classe média aplaudia e dizia: "Agora não tem mais es

ses bandidos pra viciarem nossos filhos". 

Já enganavám-se à época, pois os chefes que "caíam" eram imediatamente 

b . 'd 
h su ::,ti tui oi, por novos aleozeo. Contudo, tres o.nos forwn o suficiente para mostrar aos 

mais teimosos �ue as operações Mosaico nada foram além de propaganda de governo. Não 

se -Lriltavn. elo wna :rrcocupu.ç:no com u Na.rcotráficu, mas sirn com. a opinião pÚ.blica. A 

mesma força policial vista nos noticiários ·combatendo o Narcotráfico pode ser encon-· 

trada a cem metros das "bocas-de-fumo" extorquindo dinheiro dos usuários indiscrimina 

da e impunemente. Usam a violência e a brutalidade amparados por uniformes, viaturas e 

armamentos oficiais e por uma lei capenga e obscura. 
• • 

uso É fato concreto que a ação policial não tem o objetivo de previnir o 

da d.rogas, nem tampouco age no sentido de inibir os usuários de freq_uentarem os gue-

tos marginais existentes nas favelas. Sua açao absoluta, ressalvadas raras excessoes, 

tem como fim apreender a d.roga e o dinheiro do sujei to que sai da 11 boca-de-fumo 11 • Em 

algw1s casos o policial podo vir a usar a própria droga apreendida e não é raro ouvir 

falar de casos em que o policial chega a renegociar a �osse da droga ou até vendê-la 

a outros usuarios. J.:Í se dizia por aí que 11 :polj_cia.J. não curri:r_:;ire lei, curnpre é ordem''. 

E se a ordem não é clara p.:i:ra o cumprimento da lei, fica a mercê de cada um fazer a 

sua. 
, 

r . O consumo de drogas pelos povos e milenar e crescente. Nem os paises mais 

ricos e desenvolvidos conseguiram diminuir.o consumo através de repressão. Podemos u

sar como exemplo os EUA da década de 20: o CO:rJJ3U!JJO abusivo de _álcool 'levou o goverrio 



e.. • 

a decretar a Lei Seca, que dm,ante 13 a."'1.os (1920 a 1933) tornou ilegal a vencla de be

bidas alcoólicas. O objetivo pretendido n;o foi alcanç�do, contudo, formaram-se rná:fi
, 

as para a distribuição ilegal de bebida, aumentando dem?,siadamente o preço e dininui:'.2 

do a qualidcde por não haver controle. J3asta assistir a alguns filmes sobre a 

na '11V e notar como cresceu a violência onde a Lei Seca foi adotada. 

máfia 

,,, 

Ornlo houver dern.::lJlcl:i, h.::i:verá mercado. E:::ta é umél regra elementar elo capi-

talismo, da qucl o Brasil nÕ,o se exclui. 1-uiás, o nosso país supera as regras formais 

do mercéldo, pois na maioria das vezes dá ;i;ui to mais lucro você viver dos me:-cados in

formais, dos esquemas parolclos, sustenta�ào, ao invés de impostos, as propinas para 

os detentores elo pod.er fiscé,l]_, do que se estélbelecer dentro dos padrões legais. Sendo 

assim, P?_d.emos afirmar que enquanto houver alguma pessoa disposta a consumir drogas.,

haverá quem se disponha a vendê-las. 

Como contestar o uso de drogas ilegais se ha uma série de campanhas pu

blicitárias induzindo ao consumo de drogas permitidas em nosso país? A.lcool, cigarros, 

x.:;.ropes, éD1fet.'.lIT1ino.s, açúcar, e vários outros 11 enlatados" são altamente propagandea

dos e difundidos, apesar de causarem dependência física e psíquica, inclusive �aves 

danos à saúde. Mas se alguém circula nas ruas com uma folha de maconha estampada na 

cwnisa, deve ser preso por "indução ao consumo J.e drogas"? 

A abordagem da Lei n2 6368/76 - Lei de Entorpecentes é injusta tanto na 

referência ao usuário (art. 16) quanto ao traficante (art. 12). Para ser mais claro, 

vejamos wn exemplo: ao pé-da-letra, a lei trata da mesma forma wn garoto que cede ou 

até vende um cigélrro de maconha a um amigo e um homem que carrega 50 kg de cocaína no 

seu carro. Os dois são considerados traficantes. Essa ilimitada classificação :possibi 

li ta a criação de uma falsa estatística, onde só entram peq_uenos :passadores e usuari-

os. E quem sai g211h.:mdo com isso é exo,tamente o Narcotráfico, que m_ovimentà. milhões 

de dólares. Com o consumo e venda proibidos, o produto aumenta de preço inumeras ve

zc:� a-Lê choga:r· ;_�, m::i'os do con::;wnidor, que Ó quem m;:iio sofro com ,a violência dél polí

cia e também dos próprios fornecedores. 

Pela é,l]_ ta movimentação de recursos o Narcotráfico estende-se :pa.:ra outros 

ramos, aumentando seu poderio político, econômico e militar. Jogo-do-bicho, escolas de 

samba, sequestros, assaltos a bancos, Executivo, Legislativo e Judiciário, :polícias e 

até associações de moradores tornam-se extensões do Narcotráfico no Brasil, cada vez 

mais fortalecido como uma espécie de Poder Paralelo.· Não podemos contudo, subestimar 

o joeo-do-bicho. Ele não é um simples ramo do Narcotráfico, pois é anterior na forma

e r.o ni vel de organi zaç ao. Por tr,iz da singela figura de prêmios e bichinhos, está

uma indústria de lucros altíssimos, violência e corrupção em todos os níveis de poder •

.fl..::;sociarlo ao N::u·cotrÚ.fico, torna-se um ImpÓrio que num futuro proximo poderá comparar

se ; M;Ífi;c It::iJ.i;ma e noc Cn:r.tÓi::: Co101r1b:i.o.no::;.



:f; i1111)or.:1tivo quo oo cl.Ô nova. aborü.agom à quoo-Líio duo cli·oga.s, :poio do con

trário a hipocrisia só irá manter tudo como está. Não basta, como os mais progressis

tas têm se colocado, apenas defender a descriminalização do uso, ou seja, excluir de 

penn judicinriC1 o simples usuário de éfrogas. Temos o dever de ousar e propor soluções 

que intcrfirwn n;i raiz do :
N

arcotráfico, descaracterizando-o como Poder Paralelo. 

Convencidos de que o conswno de drogas legais ou ilegais não tem prazos 

para findar-se, a solução será quebrar a coluna dorsal do crime organizado, tirando 

de suas mãos o lucro com o comércio ilegal das d.rogas e, por consequência, do j8go

do-b.icho .. Isto feito, estaria minguado o c amado Poder Paralelo, e com ele as guerras 

entre quadrilhas e polícia, diminuindo significativamente a violência urbana. 

Contudo, para concretizar este desejo coletivo temos nas mãos urna unica 

sa.Ícla: legalizJ.T o uso e .:1 venda da.s drogas hoje consideradas ilee;ais. Criando um 

sistema que englobe a produç:ão, a venda e o controle do uso pelo Estado, estaremos 2..r 

recadando os milhões de dólares movimentados pelo Narcotráfico e lavados em ativida

des ilegais. Poderemos, desta forma, direcioná-los em campanhas eficientes de educa

ção e prevenção ao abuso de drogas e em projetos de cunho social nas áreas atualmente 

dqminetdas pelo NarcotrÓ.fico, oncle o Pocler PÚblico se faz ausente. 

A legalização das drogas, como solução alternativa à polÍ tica em vigor, 

teria algumas formas de aplicaç::io. Doug Bandow, assessor de polÍ tica interna do ex

Pr·esidente dos EUA, Ronald Il.cetgan, aponta, em artigo publicado sobre o assunto, sois 

saídas: legalizar as menos perigosa""; descriminalizar, e não legalizar plenamente o 

uso; exigir receituário médico; vender em lojas do Governo; permitir em estabelecimen 

tos pi'ivados, com proibição de venda a menores; ou permitir a venda irrestrita. 

Evidentemente a questão não é tão simples, mas mais evidente ainda é o fa 

to de que o Poder PÚblico vem há anos jogando fora uma enormidade d:e recursos arreca

dados dos impostos da população em performances escandalosas, sangrentas e mentirosas. 

:Basta questionar se o Escadinha e seus asseclas têm, realmente, "bala na agulha" para 

movimentar os milhões de dólares atribuídos ao Narcotráfico. Então, onde estariam os 

verdadeiros responsaveis pela entrada de cocaína no Brasil? 

O Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN), Órgão normativo ligado ao 

Ministério da Jt:-stiça, vem há alguns meses formulando wn novo projeto de lei para que 

revogue a Lei 6368/76, Sua forma menos draconiana e mais flexível supostamente provo

cou· a "queda" de sua Presidente. 

'A sociedade através de suas organizações deve, doravante, interferir no de 

bate junto ao CONFEN e aos Conselhos Estaduais, pois o Projeto Final será enviado em 

breve ao Congresro Na.cional. ,O grupo dos conservadores, liderados pelo Deputado José 

Elias. Murad (MG ), já tem argumentos de sobra para defender, inclusive, retrocessos 

atual polÍ tica. 

A proposta de estatização da produção e do comércio das drogas ilegais 

•



_, 

pode, a princípio, ser mal interpretada, e ce�tamente o será pelos que defendem o PrQ

erama Nacional de Privatizações e, ainda, pelos que se guiam na hipocrisia do falso 

moralismo. No entanto, su:rge como um desafio para solucionar um dos maiores tormentos 

da atualidade. 

.. 

H.ogério Rocco foi 

conselheiro do CON1�N--RJ 

(Conse]Jio Estadual de 

Entorpecentes) 



PRESTAÇP-0 DE CONTA DA AJ(T'LIADA DO l\itS DE tTTTNHO J0/06/89 

VIAGEM DATA PREÇO 
sr X AMERICANA ••••••••• 03-06-89 •••••••••.••••••••••• 4,20 
.ANERICANA X LIMEIRA ••••• 04-06-8-9 •••••••.•.•••.•.•••••• 1, 20 
Ln.!EIRA )r �P············05 06 4 99.. U't. " . " ""' - -

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J 

SP X LiltEIRA , pa::,sagem não computada no mês de maio 4, 99 

TOTAL ..................................................• 15 P 38 

ONIBUS INTERNO ......•......•.......................••• 1, 04 
TELEFONE •................................................ 6 .  7, 97 
CORREIO •....•.........••....•..••..•.......••.•.••••• º 4, 1 7 

TOT1\L ••••.••.••••••..•••••.•.•••...••.•.•......•••••• 19,38 

ENTROU •••••••.•••.•..•••• Lllt'IEIRA ••.................... 5, 00 
AMERICANA ••••••••••••••••••• 1,35 

TOT.t'\..L .................................................. 6,35 
TOTAL DE SAIDAS •••••••.•••.••••••••••••••.•.•••••••• �4, 79 
DIF}�RT�NÇA ......................................... º • • •  028,4-1

CADA CID�DE PAGA� 7,10 

OBS: A e idade de Frnnca deve 9, 94% de inf.:aç·ão do mês de maio == 2, 32 
A cidade de N:auá deve 20,15 mais a inf1ação de junho = 

) 

. .
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L S f I C A 1) E 1� NO , F O I E LAR OI\ A 1) O COM O O B J E T I V O D E SER V I R A O PR O E S S O D E 

ULIÇÃO NACIONAL EM Clll\SO. MAS ALÉM DISTO A SUA CONFECÇÃO CM UM 

MA T E I\ 1 A l À PAR T E D E C' 1 I\ C U LA R D Á- L H E UM C AR À T E R D E C O N S U L TA . E S P EF A -

Mo,· DllE SEU USO SEJA VAIORIZADO. PODERÁ SER UTILIZADO I lUSIVE P ,  

l L I\ 1 OI\ ME N T E PAI\ A COM P" l EN S A O D OS P IW C E S SOS R E G I O NA I S E l O C' A I S , PAR A

1 N T r I\ C Â M R I OS E PAR A A P IW F li N D A M E N TO D AS E X P E R I Ê N C I A S V I V 1 [' AS I J " � .

Coordenc.1ç�o Nacional. 

1 ND Í C l PÁGINA 
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Pns i ç�o da Ana - Mauc1 ................................ ;· 35 

Pns iç�o da Silvc1na - Mcrn;1............................. 38 

Po--.; i <_;3 o d c-1 An.i - S,10 P,111 1 o •...•.•...•...•.•••..•..••.• 40 
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Pl-10CES50 nE EI EIÇÃO 

Pu�IÇÀO DO ESTADO - MI NAS GE1'AIS 

NE A.

l11il-id l1nt't1f·,, um .Jh1·<11,_·,, �1ostos,, pdl'd l·.id.i 11111 d
1

Pl'l�S . , 

NA REA L l l) A l1E COMECEI A ESC"rVI" ESTE M ATEI� 1 Al 1) 1 /\ 

1.\\ l)E MA"(l NllM 1� 1 A 1-M ,llll 1) /\1�/\ Nl)S Mlll llrl-;I S, 

PI\ I NC I PAI ME TE AS Mlll IIE"LS 1�1 ,lllL 1 /\1 /\ l'Ol,;/\-l'UI,;/\-

1 1 NA, UM 11 1 A !)E PIWFllNl1/\ I\EI 11 XÂO CONVICÇ/\0 N/\ 

A Ç À O R E V O LUC I O N Á 1\ 1 A P O I S É P" l l' 1 S O SEC l l I l\ A F ' "MA N 

11 O ESSA V E R D A D E . 

Todo pr� oc,·ssn ma r s organ i z..:ido d,· v1·1· 

conhecer· e intervir na rea I i dadc de for�111 a rnd is concrctd surgi· J,�n 

t.ro da JOC, por�qu1' ant,,s o µapo l'l'd so ,,litro, ,. que 11 jul�10 11111 il11

gostoso. A uto detcrrn i ndçao nao Fa I tava. Estudei dcpendenh· dd f'd111;

l ia ate os 18 anos 1� meu µr�imcit'O cmµt'l'�Jº s· deu como dom(·st.icd (' 

como forma de banca-r a esco I a. A JOC sut'\:le como a scgund<1 i nd<·p1·11

dcncia; a POlÍT ICA . Os novns conc1•itos 11t1vidos e sentidos .Íllllhl s d 

Toni nho, Graça, Zen, Vi centc, Jodnz i nliu, :Sab:1 ia ,. outros, 1·'1 <·�1<11·<1 111

num momento dl) querer mudar valnr·,,s, c,111-d�r·uir· tt111d vidcJ dil',·r·1·1d1·.

proJt'ÇO<'S 1• ,,u ,,ntrei nesta onda d,· cl11·ill, 1111• dl's<1l.i<1t'dt11 d d1·s1·11 -

\'OI V<'r açao t;nm ª"' 1..1()111;,,,_t i l'd::-- l' ('Ili �ll ,ld dSSlllll i d d ('(ll)t'd1·11dt,_;dll d1· 

cid.id,,. Nci ,·<1t1'�l<H'Íd d,·s<1fidlllllS d l�lllllid"' _jllv1•11s :1 <11,:<10 ,·,1111·1·,·1.i, ,1 

na lis,� da r·,,alidade da JJ.Tl., dd ,·<1t1·�1,,1·i<1 , d l Jd l'luid d id,·i<1 -

pr ia cdtegnr· i d d,, i 11h't1Sd 1'0L1t i vi ddd,· ,. dll !Jf'llPll d,· 7, 1·1·sl.1 1·11 

n a J O(' , o u t ,, a s e a s a 1� a m , �) li v o I t < 1 1 ' d 111 p d , · .i 1) i , d. , · , · i 11 1 · , \\ li s , · f H • 1 · d , · -

ram na d i n�m i'ca desta soei edad(:_'. Neste �H·r�; odo Jd ,�::--f-..Jv c 1111 11s d<111do 

passos na organ, zaçao do 4º CNJT, ,, i nv,·::--t i 1110s 110 bc.1 i r·r·o, ,·,111111 11111 

espaço d,, ,·,· a I i zaçan do ,·ongr'css,1 1' qu1• f)O ss ih i I i f·<1 ss1·111 " ""1 I'""' 

J ove n s a e: o n se r e n e r a d e s u d r e a I i d a d,' , · i 11 t l' t' v i s sem n e I Ll , u 111 11I t • r 1 1 

qtH' e 1trihuiu bdstantc f'oi d pcsq111 s<1 11<1ci() t1dl, o c1 ,·.i111�)<11111·111i> d,· 

carnava I e um bom re I ac-i onamento, ondL' Jovens foi dcstac.J11d,) ,. d-,

sum indo o meio e a JOC. 



• 

'1 

... 

� 1 s. o� 

N l's1· l' p 1 •1· 1,11.lo I' i lJlll' i .J 111 d 1 1 11· J l ,ll'f 1· dt· 

meu tiempo cm funçao da organ I za ao do c 1 1119rcsso, reprosl'ntundo o 1·...; · 

tado na coo1'dcnaçao nac i ona I do cu1191'1's...,,1 111-is p r  i CH' i ZL1ndo .i 1 �11111s J.::
1 

vens. Como continuic.Lidc, organizc1111u-11u..._ por equipes de 111iliL111t-c•--, -

a n t L' s e o n h e e i d a s e 0111 o e q u i p e d e l h 1 s v . 1 ..._ s (' ;, u111 espaço qt1<' qu1·1· (. () fl 

aço(' s . Mas a d i ante e o 111 a r (' a I i s d,� <1 o d .i S I J T d e 8 8 n r g Ll n i z d 111 os L1 m-

seguimo� garantir na i ntcgra; 

cidade, com as Asscmbl�ias de J s. l s. 

Na equ 11.w de mi I i tantes 

te somos 4, nos encontramos mensalmcntl' 

RVAO, ANÁLISE e encaminhamentos gerais. 

faço par

para 

No scgu11d11 scnt<'st.rc de 88 1· · 1 n I e I o de 

89 dcsaf i amos a I gu,,s 111 i I i tantcs d ssumi l'l'lll aç�cs ana I i kdd�1s cst·.r ut.t: 
1 

,' 
-

g i e as ; na e q u i p e os d e s a f i os for a 111 : M E l A l Ú 1� G I C OS , BANCÁ 1:ç I S O , COM É 1� -

CIO E AMPLIADO ESTADUAL. 

Hoje tt•11111s d i ��ut ido na t:qLI i
, 
p e ·1· no 

e o n j unto d o mo y i me n to essas o r i e n t aço l' s v i s to que ate a g o r u n ,1 o f" o -
1 

ram i mp I ant.adas na prat i cd nu111c1 pc1's 1'1 ·f i v,1 dl' Lllllp I i c1r111os 11osso co!_: 
' - , � 1 , 

, e e i t o d e a ç a o e i m p I a n t a ç a o d a s p 11 o J l' ç o 1 · s q u e I e v e em e o 11 t. .i d, 1' e d 1 _t_ 

d a d e e a e o n j u n tu r a em que v I v e 111 os e 1 111 p u e a e s t rutura I d e s t: cJ soe I e -

dade. 

bairro dent11 0 do Movimento de .t.1 1 anspo1·tcs, que d inda nec<·ss i t.u ser' 

mais ª,. rofundada, confrontando nossos objct i-vos espec i tL:o, s e gera-
, 

1 S, vi�to que J� temos um quadro de Js.Ts. Pnvolvidos.' 
1, 

·Q u d n d o � d I l!' 111 8 8 e o 111 o a rn p I i <1 d.o v 1 · 1 o

tambem
1 

a neccss idade 

, 
. 

1 d e p r I o r 1 .z ar a e q u I p e n a I f- a s E� e. rn q u e <' s t cJ v d n u 

ma perspectiva de avançarmos na 

se deu de forma 1 imitada devi do 

do amp I i ado com n co I et i vo. 

COrlSCll'l'IH"ld' de (-11 ·1 S S" I . l ... •. ' li 

, , 

d s e x 1 �l <' 11 e I a,'::'- e rcsponiubi 
1 

1 <-; S O 

Dcpo is d 1 · lllll ,11111 <' me I o l;o1110 dlll, 1 i ,Hld 

ou seJa no meio do desafio, n�o ,.ou di;:1·1· qul' so <.1901 1 a \' qlll' ·sh,u

me 

sao 

situando ne l.e. a expcr 1enc1a 

ma I s a p 1� o f u n d a d a d e· t r aba I h a 1' 

do l'\111�Jl'CS_SO clJUdOU d f·
r

•I'
, 

11u111<:1 d i mcnsc10 rna I or. T d 11lH·111 

lllld V 1 

,1 s s u-



Fls. 0/1 

1111 como minhd d 

d j 11t1't' \ l'llÇdO lll'\.-)dll i ::ddd llll lllll\ i 1111'111 \l \lfH'l'dl' 1 \1
1 

'->l'III '-><' pt•1·dt•1• dt· 

I' d 11 i.1 (). 

,,,. 1 ll,lt, lld() 1 1 ,,lll' 1 '-,\ll'f)l'(''·-.1 l lllll ,1 1 li 

q lJ l' 91 M..is <l p1·,1,·1•..,--,,, 1•st,1 

dos pnd<'m pdt't i ,· i par s,'m nwdo .. 

pdl' ,. m,' 1 O 

f)l'O<'l'SSO. 

d i f; ,· i 1 nt'Stl'S " li 

IHlV<lS t1•111pos, 

, ( li 1 

l'\ll1t i lllldlldo (' ()-

() fH>l'ljlll' 

H� 11ll 11111, i 111,·111 () 11.i,· i ,111.11 11 111.i d i I i c11 1 -

d d d<' d OS m j I i t d 11 te S S (' dr t i CU I d I' ('Ili, d d ; d \ j j j' i \ .. li I d d d l' d l' d I' f ·  j l" l l I d I' 

tdmh1'm <'st0s mnm<�ntns; e por outro I ch�o l lL"·il t' µ1·oc1'sso, liouv<· 

dn uma mat ur i d-Jd<', sut'fH'1' sd 1' 1·n111p1'11111 1 ss11. 

A q 11 1, s t .i 11 11 .i ( 1 ( · s t <1 1, 111 r e e li " 1 · 1 ll 1 

llld" dpl'1'St' lltdl'IIJ()S f)dl'd \l 1110\ l llll'llf-ll lld\" 1 lllld d I' t' d I j d d d l' l ' Ili \j l ll · 

\ · d 11 d O d I t l' I' 11 d t 1 \, d S J U n t OS . 

li llld 

lld(l 

1 ll l --. 

Aqui 1·111 Rt•I() lltll'iZ\l11h· 110 l'i11.il d.i dt· 

1·ada d<' 70 C' , n, e, o d,• 80 n movi mcnt 11 ti 11'1.i llllld 1 11s1·1·çc10 11111 i t 11 111.i 1 -

01' no i11t1'r 101' do Movinwnto Üpt'l',�1'10, 111·�1.i11 1:::,111dn o T1·i�11�111 lo t· (l 

<·,·onjunto da luta Oper�ria, que pnt' vc11·1.is 1·.i:::u,•s foi intl•r·1·0111pido.A 

--.1t.uaçao do Movimento Oper�rio nos h•m i11..,1t, 1do d int,!rvir <H'�J<1111z� 

dc1m1•n t.e n<:! 1 <'. Aqui e bom 1 embra1· qUl' lJ llld d,. 11ossas ma I ores 

,· 1 dS \ l'lll Sl'llJO 11 4º CO ll91'l'SSll. 

No pos Co11�1·t·..,so, nos organ I ZL111I0'-> p111· 

�< · de• m ,· 1 1· tante'"' ,·.ci<Jl'<J 1•11d<'dll d1· e i ,J,1 , J ,, 1• l'vc•,·ut i va dl' ,· i d.ill<--1. q li 1 1, . s - - ., / J " l ' 

(' 1•--.tc1dual; c1sscmbl�ias dl' Ili i I i t· d 11 t (' s (' I', 1'"' 1 t',. i o I' 111 <' 11 t l' dS 

1 d--. d a J J . T T e o m um e o n teu d o o r g d n i z u d o q u t · , 1 s a r l '  s p o n d<',, d--. 111 T 1 ·--. 

d,1 .l,J.TT.: 

•
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1 1..,. U/ I

A dÇclO dd JOC "º M()Villll'l\tll p1'l'dl' 1 ll 1• 1·ll111 d MdsSd dd 

::e A r'Cd I i ZclÇ�O do 5º CNJT

E 1 (' i ç�o d<' um no, o c1111µ 1 i adu 1'sL1d11-11 

f' ,, () J l' Ç ; O d l' d f' S cl f j O S cl t O d O S l l S 1\ 1\ l' 1 e. 

= A ar t i eu I a ç a o d a� e q u i p e s d e 111 i I i 1- d 11 1 l, ....., e d d� d ç c1 os ; 

col (•t ivn (dl·safi 11-... do movi 111,·11h1 ... ) 1•t 1·. 

Ja J1 ,� t I' Í d " -; 1111()'-, f l'lllfHlS ••• 

,1 J. 1 1 . 

1 PII i 111,u, 

n1a ,, Nena ? . E na rea I i dadc cst<· (' 11 111 111om(·11to onde o I i h (·rdd(l po-

fl l lJlll' 'Jlll' fH'�J(l\l (' l\d ,ll)l' ('lllllll 11111 

os para n I nguem ser pego de ca Iça 11-Js 111-10!.--i. 11()1' isto 11cJo 11 (ls 1'1·chc1-

di nt l' dn processo. Mas a sit-u-iç.Jo �)(' l'd 1 (' l'Si". d .

UM POUQUINHO DO QUE TEM VIVIDO O ESTArO NOS ÜlTIMOS DIAS 

'A "" ('xpcr I t->nc Ias no interior' do Movi 1111•11h1 Oµ ('l',11' 1 n. 

BANCÁRIOS: 

t i , a r o !:.', b a n e � r i o s e o 111 o 11111 

fll'(lfHll'l" 1 lllldllli\l () 

1 n e a o 111 1 i ta n te na ,, u d , li o .i 1• 11 p ,. (H" (' s s (, e o n t i ll II d e (l III d i 1' i 

1·u Idades. (quem quisc1' l'()J1lw1·l't' cl 

da(k e ou ao Nac i ona 1 ) .

. . 
l'Xpcl' 1 cnc I d, d (' 1 
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1 1 e.. • t) ,i..; 

E, i :--h· 11111<.1 opo:-- 1 ç,Jo mui to r,<1�1 i I, <1111 1 �Jd com var, º·" 111 i I i tl11, 

pnd,, pdt'd uVdlll,:dl' , , 1·,1•111 1 :: <1 ,: d 1> • 

li (1 

li Ili d 

l..jlll' ,, IH· \l 11 t 1' l l ..._ ,- N <11· i """ 1 

Sinoical ,, Pl1pul<11·. 

T,,mos buscado gara11t i I' uma c1111p I i dÇdll ,la açL10 da JOC 11<1 �Jt'dll 

d,· RH, ,, po:,.;t,,,, i 01·m,•11h· 110 

um programa mc11s claro. É 

, ,•n-=.; q11,· qu1'1','lll1)-=. 1'1llllf)<'I'. 

ASSEMRIÉIAS, ,-,rnt1'ihu,•111 d 

t t'lll qll<' q,H'dnt j I' 

Pl'()�JI'\'.:--:-- 1 \ \) d,, 1 d. 

d � ''

COlllll 

.1.1. 1 1 1111111 

chc1r. 
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'

1 1 _--, • ,/ 

Toda essa rea I i dadc qu V j \ 1 do 110 1·stado t(·m 1H1s 
' . 

(' '\ 1 �, 1 -

do uma mot i vaçao mui to 91·-1111..11' p,11·<1 desl'nvo I vc-r111os 11ossu J l dl H ' 1 

como movi rtlL!nt o L':C-,PC'l' I f i C l ) dd J J. 1 1 . , situando d cdl'l'IH'l d li li ( • 

t,'lll()S 1 Sl' . 1.1. ·1 T I' /l<'l'l'-..;S j d,H.1l' 

1111111.i ,11 i t-l1 d1' de 

i j t clt j \ allll'l1tl' IHlSSd j 11tL'l'Vl'l1�dll _111111 () d l'SSd llldSSd. 

1·.i d i (' d I i 

C'nm um 111ovi111cnto 1'spcl·il'ico ,•stt11·,·1111is s(•111p1·1·, 111<1s d1dl1·1 l('d

nwntl', aprofunda11do quest�l's 1'1' 1"1·1·,'11tvs ,1 ClHH'l'J-)Çdll dt1 JüC 

p 1' , ) j 1 • t ·  , ) p n I I t i e o 1 · µ 1 . , ·,P � s t· d , s li " --. , · d r · d 1 · t· 1 · , , i s t· i 1 · d s , 1 · t e .

dinâmil·a e seus 

contribuiç�o no 

objct i vos 11r.1 is p1·u fu11do dc111ostrd
1 

projeto g l obd 1 ,k soei cdade. 

dillp 1 1" 

--.-..d 

s li d 

,1 1 E u d i r i a que o a no d e 8 9 t e v e < • ,, < • f H� r e u t i r a ma r e a s p 1' o 1 · u n d cJ s 

nas t1 � o e s e e o m p r e e n ç a o d a J O C ; E: N 'O N TfW S I N D I C A l E P O P 11 l AI\ , 

1 E TO n O LO G I A , l I N S , F I NA N AS , 1 N T li, l' Â M B I OS , e t e . , e o I o e t1 .1 

JOC nu111 outro patamar. 01-9c1r 1 i Zdt' lllll movi cmtno de d i rrwns�('S 

('llll('(' 1 -

111d p1)si<.:; � O Jjf l'l'l'lll'Íddd, 1111 111 111111111•111ll l'll1 ljlll' Vdl'id" lli'\JdlllZ<i 

posta pdl'd d sociL'dadc. 

Ha 1' l'9 1 ol'S onde no:,-;sa açao 1· 111<1 11· ,k11t- r'o do Movi llll'II I o si 11L.l i 

l' d 1 , 111 d s s e n t i 111 o s li 111 d d i r i l. li I d d d l • \. li- s l • l. li e 9 d I' L1 h ' d .1 .1 . 1 l. 

nas r1'9tocs, onde d 1 11s1'J''dO d11 M,,,i1·111 11hi Oµv1·�1-io di11d.i 1· 

i n i v i a 11 t ,! ; \lllld llld I OI'' d i 11�m i l' i ddd(· li" 

comprccnsao desta tarefa Lwm ,·0111u sud FOI\MAÇÃO INTEGI\Al, l"1l1111.i 

p<'t' spcct i vd dL� contribui 1·111os ,·0111 111· 1 11t· 1 p I os que <H·1·,·d i t- <1111-..(1: 

FORTAlECIMENTO DAS 01,GANIZAÇOES l'L BASE, l�UE FOIHAll:ÇA INSfÃN 



A JOCI 
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C IAS OE COORDENAÇÃO E 1 1 REÇÃO DA l UTA, 

1 INTERNA E UNIDADE. 

AMPLIANDO A DEMOCRACIA 

S i n .. o n e c e s s � r i o h o J. e a pro f u 11 d a 1 • m 11 s d 1, f 1> 1· 1r1 a ma I s s 1' t · a' t 1· l s em · e,. 

a r 

men 

JJ.TT. e seus desafios upre entando didati ·a -

da JJ.TT. 

C�loco todas essas qucstoes e neccssid.ides porque creio que 

temos de construir uma v I sao de JOC s,•111pre aberta as d i v1�rs us 

conjunturas e mudanças desde a 11 i ve 1 1,1cc:11 ate i_nt 'rnac i on .. 1 I,

tendo a JJ
°

.TT como um fator cssl'11cial "ª construçao de 11 ossos 

objetivos f i·na is. 

Vivemos numa sociedade dividida cm cl.i--scs 1n1m1gas. A burgu� 

s1a ao se organizar internacionalmente, visa cad� dia mais 

uma maior integraçao de seus objetivos hist�ricos; a rnanuten

çao e perpetuaçao do poder dominante. 

A JOC que desenvolve seus objetivos Hi--t�ricos junto a JJ.TT. 

na classe trabalhc:1dora deve e s1'1t1p1·1• l11tou por urna UNlílADE. 

N�o urna unidade a qual qu'I' p1·1·çu, 1' 1w--l·1· s1•ntido a 1·ornpr'c<·� 

demos como um fato,· d<' u11 i dadl' i 11t l!1'11,1,· i 011u I por isto v 11 cc<'s 

sa,-1 O Sl'!llPI'(' qucstj_,011a1-mos c1 ljll('III i 11h·1·1'SSd d Si tuaç�o J1· ('()!2 

flito que vive a JJ.TT internacional 111.is acima de tudo, forta 

l
1
1!1·1·r nossa açao a todos os n I v1' 1 s, p,11· que nossa açao I n1·orno

da o i mp1'r ia I ismo, a a Ia conservadora d,1 1 grcj a.. • Estamos 

com um tremendo pcp i no 11ds rn�os 111<:1s p(ld1·111os virar o barco s1· 

q u I sermos • . -. For t a I l' e e 11 d o 11 os s d s �1 ç IH· ..., , 11 o s s o I i d a 1· i z d r 111 11 s 

com as JOCs. Nacionais, 1•st1·1•itd1' 1·1•1.i,·,ws c11m rno,vi111•11yos d,· 

igreja, e o moviemtno operar 10, 9a1·,111ti11do a açao rcp1•esvnt<1-

tiva apresentando a JOC corno d I h·1·11,d i vu, nos organ I za1·111 o s  

finan ciraml�ntc (pode ser que a vdcd tu--sa) •.•. etc • 

A-:- Vdl''ldS 

o processo foram bem motivadores, 

n .i e i dad,, 
, , 

S(lhl'<' 

pois 1•-;;tc tambern e urn morncn 
1 

t O d C S C p r � j C ta r a J Ü C , p C 11 S a 11 d O - d e O Ili Ili d i S d f i n C O , C t' e i O 
1 

1 

q�e a posiçao das cidades a niv1•l 11.i1·1l111.il contribuir�o b<.1--t,111 

t e . <.' s t e m n rn e n t o e p o r t u d o q u e e -::-p I a 11 -i 111 o s , q u 1' r l! 111 o s 1 ' 1 H ll I d I il () 
cidade que ENA permancnça na cidade ._1t(, 'terminar seu t<·rnpo, 
enquanto preparamos novo I iberado e orgdnizernos todas nossds 
neccss idade, ni<, s1·nt ido d,, supera-! as. 

At� br,•vc ... 

1 
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PROCESSO DE El.EIÇAO 

C0MPANHEIROS, Ã IUTA' 

bL'l'açal) nac i ona 1 . 

l) J i d l�7 /0..j., t 1 \ l'l1l()S llllld l'l'\lll I d() ,k l'ljll l Pl', 111\lk 1·() 1 f1· i

ta l:ssa d i ::;cussao e ti vemos esse pos i e i lllld111cnt.o comum: 

E��UIPE: 

a duas e I e i ç�os urgentes pa,·a nus, a da 

a da I i be,·açao e s tadua 1 , s,' 111.Jo q1w fhl 1· d u 

i beraç�o nu(· i 011L1 1 

ihcraç<lo 11,H·iondl ti· 

mos o companheiro Scrginho comi> i11dicado e para d I iberdç :io vs 

tadua l temos o Scrg i nho o Ack 1 .11·. 

A aval i aç�o da e idade e que um Jns Jo is sera poss i VL' 1111ent. 1 • o 

prox, mo I i berado estadua I L' cG1'td111l'll1-.e isso acdr'ret�r:1 d ..;;<.1 i du 

de uma pessoa da cidade. 

f o i e o n s ta ta d o q u L' o , erg i n li o ,, L' s f),,, H -IL� 111 u i to 111 d I s 11 d-.; n 1 'l · e s s 1 

dadc� que o Estado ,,a I tendo lioj,,, do que a n I-v 1 : 1 1i.H· i 011<.11 1'. o 

pro e e:-; s o d e I i lw r a ç � n e' s ta d u a 1 1' s t :1 se n d o um a p r i n r i d .i d l' 1r1 c1 i o,, 

de d i scuss�o na e i Jad,,. 

que' h� pessoas que podem contribui 1· 111d Is por estd1'c111 111.:.i is d is

pon I ve, s e preparadas para assum 11·, como por exen1p I o: A M:in i c,.1 

e a Nena. 

e que h a um d SJ ,, a I Hi, • p o s s i b i I i d a d e d e s c1 1 ,, d 1 -omo no-., µ1•1'l"1'L),'li11'1s 

g u � m ( p ,, i n e i p a I nwn t (' o Se I' �J i I il w ) f, .i 1 • d d I i b L' r d ç: n E s t d eh I d 1 , 11 d o 

vamos permitir O U t I' d p C S S O d 
---.,·1· 1 d µ/ a 1 ibcraçao N · 1dC I Olld • 



111 i taçnes J.)L':--:--na i :--

I' 

tu .i 1 

l llld l'l'llf\ i ��()) I 

1 1 s. 1 i 

j [)1' I' ,11,: ,l 1> l'...., _ 

11 .i 1, 1, s t �n d .i , .i I i .i 11 d 1, .i s 1 · P 1 "1 i ,: u , · s 1 · 1, 1 li · , · , • 1 .i ...., f, .i , • .i i s s I i I ' 1 ·, · , · 1 · 1 l( • n

, j l) 1 S S l) , 1' i 1' I' \' S l l I V l' l l f l I' 1 l l I' 1 Z, \ l' l l f l I' l l l · l' . S l l , j,' 1 j 1) l' I', 11,:, l l l l' ...., j· , 1 \ l 11 

ma:-; em toda d lxe� i dl) Su 1, s,•111- i 11du-s,· ,·.tpdZ Je co11tr· i bu i ,. ll('S

sa i11stancia. 

sn:c I NI-W IOlllPE: 

a iberaçao nacional. Po--,i,·i,H1-1111,·11to ,11111·0 - Contra.

É i '�) ., ; moçada .... 

JOC- C'AXIAS. 
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EXPERIÊNCIA DE AÇA PAI\A O Pl,l1 1.'ESSO DE ELE I ÇAO 

OME: MÔNICA 

IOAílE: 28 cll)OS 

J 8 

DATA NASCIMENTO: 27/01/62

P I\Ü F I S S I O N A L : Prof ssnrd vs�1t·1·i.ilizc1dd na arcc1 J(p,�i111:1,·io ) 
Com rci�ria 
Atua I mente L i b <�,�d d a Esta d u a I d a J O C-:- R S 

Mi nhd dl.;1�\l d pr i nc r pi() se desenvo I V(!U 
a n i vc I de categoria. Ti nharnos 11-1 e i d<1d,· 11111 t ,��ba I ho de educL11,; 3o po 

pu Ia� i gado a Sccret�r ia Muni e i pu I d,• Lduc<1çào. Parti e i p l ' i d.:i usso 

ciaçao ml,rnicipal de professores, era ,�qwcsentante da escola no C0!2_ 
se I ho da assoei ação, eu, mais a I gurnus pr·o t"essoras � quem �dnt i dmos 
ttoda a suc=i discuss;o e .J sua l·nnti1111id<1d1•, Tinhd 4 cont-ihis, .iunf-�� 
mente com outra companhe i ,�a da JO � co11s,·�Jll i 1110s nos reunir d 1 �u111ds -
vezes enquanto grupo, mas qu nao trnux,• nenhum saldo paru a JOC, 
mesmo porque quando estavamas no auge <fr todo o traba I ho por mot i. """ 

vos politicos (prefeitura PMílB) roi destituída a secret�1riu 11111nici-
pa I de cducaçao : todos os prof essor•t•s 111d is diretamente l·o111p1·0111l't i
dos com a educaçao popular num total mdis ou men11s de 130 demiss;es 
de julho a dczembro/85. 

--1 JOC dd l·achoe ir i nha crarnos 5 111 i I i
tantes e entre 85/ 6 por vario, movi tos ( l' i to depois) acabei f i cun-

,do sozinha na cidade e fui participar nd JOC/PA. apenas corno espaço 

de RVAO. Continuei minha açao 'm Cachot' i 1· i nha. Neste mornt.\nt.o I n r era 
a di-cussào para o 4º CNJT, -01110 ti11h<1 t,1111h;m sido demitidci f'ui t.,�rJ 
ba I har no com�rc i o, primeiro pc Ia dt�snwt i vação e desgaste que trou-
xe a educação naquele momento (pedi dv111issão do outro contrat o de 
professora que tinha) e segundo por·qut' -ivu I i ava que d maioria d.J 
JJ;TT. L':--tava trabalhandono com;,.l·io. M-is n�o foi urna bou, no Sl'tor 
educaçao que ti nhamos na G. Po. A. ndo l·o11st·gu imos ava I i ar· l' des.ir·t i
cu I ou o traba I ho a n r ve I de educaç�o e 111--{com;rc i o pouco deu paru ra 
zer. 

a t•poc.i o l·o111p.inhe iro -º.· estav<1 tr.J
ba l hando na escola em cachoeirinha, � rwite e juntamente c om t!le 
consegui mos organizar um grupo de J. T. que acabou fie ando d co111 is. -
s�o organizadora do 4º CNJT. Rca I i zamus 2 congress0s de busc. o de 
comerc i �ri os conscgu imos reunir na pr i 1111· ira chamada, ava I i urnos que 
pod i amos f a zcr�ima outra tcnt ativa pn is 1 i 11 ha compare(I; ido poucd g t \n
te dentro das perspectivas que ti nhan1<is ,, 11a 2� chamada conq.)areceu 
menos jovens, como n�o tínhamos mais f-l'111po dl'ntrn dos p r azos previs 
tos o congresso de base dos cnmer·c i :i,. i 11..., 11�0 .Jt·ontcceu, c1cdbclru111 ...... 
par t i e,, p ando d o e o r.1 g r e s s o d t � b a s l' d o s (' f- u 1· tr· aba I h o que s ,1 i u n d e i -
dade. 

A p � s ,. l' d 1 , :.:: .i · a o d o 4 º C N J T o 9 r u p o 
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continuou ii!:;e r<'unindo, sem tc•r muito cl< lt'o d 1·ontinuidad1!. ft1, <·11-

,olvida dir1'tanwntc com d t's1·rlltu1·c1 d<, JOC 1·,,i dificultando u11I 

maior· dCOl11pdnhat111.'nt.o, J1'pois rui 1•l1•iL1 lilw1·<1 dd d,1 JOC 110 l'Sfddo 

,, o gr,upo se de:::-ar,ticulou. l'1.•st1.�s lllll 111i liL111f1· <1ssu111iu o 111ovi11wrdll 

tambcm neste per' Iodo vinha s1•11do a1·11111p.1 11h<1d,, tI 111 ollf-r ·o JOV < !II l',ll'd 
dn I'SPdÇO do congresso e d gnr'a c1ssu111 11I d J()l' l'o. A. 

N <: s t 1' p, · < 11·,'ss11 d v d I i o que p o d i d f. 1 · 1 · 
,Lid,, llld is d,· mi 111 11,1 d,•s,•11, 111, i 1111•111 ,, ,l,1 <11,·,1<1, l'llt·I•111 s1•I11 1 -,,,. d , "1 
--..1--. 11111 i t,, 1· 1 dt'd r11 i 1 ''�I'' ,·1d 1·.i1 1d,, .t 

1 j ,· j f'dd1l l.1<' Sll d  ()l'�Jall 1 2 dÇdll fldl'd d-...; 

111 i --sai, d1' 1·nnt i 1111 i dadl') l IHJ1' . is--11111 , 
r 

' 

fl,ll'f li' d,, .," l'N.11 -...;('Ili ('I' p,11·

I 11-,f dtll·, ,1-, d1· 1·01,rdc·r 1<1ç<111 ( cu
" l. l ll l 1' d l' li d 1,: d< l l' !·.;f d d li d 1 ! · 1111111 I' l • 

1 '"''' ,l l·.ti'llll 1111·11 l 1'lllfll', d'--.�,11111 1 r, , - , , s,, 11 t d " t 1, d d .1 (� e e " , - " , "· , , · , 11 " • , 1 " l) 

, . 
11d 1 11d G. Pn. A. ,,st1·ut ll l'd 1·1· i .id.i dfHl" d,·-,1 i 111 11.:.111 dd 1·0111 1 s-...;.111 lll'�ld-· 
11i=,1d1H'd d 1) ""

. ) l' 

llt'dL'l1aça1) ajuJa 
1 I' ll d1'dhd St'lldO 

JT. s l , pnt' 

d VOÇL' llldl S 

<'"- i ge11t,• (' 

11111 l .id11 f'dl' 1 i 1· i 11.11· de i 11sl dlll' i "" Li<- cu 
I' d p j d l l 1 · li lllf' 1' l' 1' 11 d 1 · I' Ili li I t d \' O I s d , f H l l' ll 11 

tt'd::1•111J11 11111 j f d" I'<' fHlllSdh j I j d<11.l1•-...; ',li 

h 1 ·.111do pn11,·11 t1'1llfHl p dt'd d dÇd11. 

T dtllb:,,11 llll\ I' 11111 1 1 dS d ir i cu I d�1d1·s d() 

�l''UfH1 c'm Cacho<'irinha s<' 1•strutu1·<1I·, 1'<1ILl\.1 rwio,·id dde dP ...il�1u11-...; 

comp,1nhei,,os corno de t<'I' clar'o �,1·u_j1•111 J,, , idd, pdrLl nos qu<· , .... .f·d-

1 j 1 · d 11 d () p d I' , h.i li S p () 1 ' f d I t d d 1' l · i d 1 ' , ' :: d d , ' l · ll 111 1 1 1 l' V d 1 ' d p 1 ' < l p li -...; 1 d . 

, ,,1·dad1• o qu1.' ni.1, s ajudou fot' dlll ds i 11t<11H· i <1-...; d1• coor·dcnaç do (' 

1 1 :-m como os mi I itantes da JOC' na cid ...id<' Jª , 1 1 1 ha111 de lutas 1w 

1 dlll-

M. P.

, · o ,it ,, i b u i r a m m u i t o n a 

r�1·nj1•to llldis cldt'() d1! 

t,• veio l.'xtendcr' a JOC

nossa fn1,111 d ç�11. M<1 s C l 11110 Jd citei f'u l I· d V d Ulll 

vida pdt' d \' Ll d d 11111. r d111 ,, q l l (' 1 o�}o lllll 1111 1 i t dll 

na e i dad,, J,, Por·to A I L' �JI' e , outro Sd lU pd I' d 

s<!t' padre, e outro por questo,'s p<'ssoais. Fi,·,imos cm t.res, os 011 

t ros dois ,. 090 sa, ram, po Is no RS i 11 1 e i d t <1111h:·111 u l �LHIS pr-ob 1 ('1t1<1-...; 

nu questa1. politica, dC<lb1'i fic<11nlo -...;,1::i1d1.i. O �I1·i11H1 t'clto p1·i1H·i

puln1<•ntl! ox<' muito desgast,�, lll d " 1·0111 <l d _j11d<1 d,• al�1uns cn1np<1 11h<·j_ 

,,o...Jnu r<!v t sao ,, j� tinh.J 111 aIs ,·1<11'0 d �,1·opo-...;f<1 d<1 JOC, conti,nwi 

j il'111l' ncl -.;ua constt'uçao. A nrvl'I f'<'SS(hll l'i,·,n1 p1·1•judicc1do d l'ot'llld 

(do complcml'ntdt', prIm,, 1 rn pcl,, �,,,,,,·,·ss,, q11,·, 1v1 o l,utro qt11· 11. 111 

iu1 m,· pl,ir11•_j-indo para bus,· dt', h,,_j,· ---i11h1 11111 1 1"" lirnitaç o< :s 11,·-,f,· 

T ,rn1b:·111 , ,·.10 q11,· IIc11I s,1 o proc1·-...;-...;11 

_justificd1 tem t <1111b< !m d faltd 01' f'l<1111·_j <1111<·1il11 p1•ssodl e < l <lÇdo v,1 1 

d,,i,ando muito d d1•s,·jd1'. 

[111 l'l' 1 dl,:Clll d Ili 1 11 '1 d Í 11d j \.'d' d(), (' "l • 111-

e sp<� ,, Ll, llldS <11·1·l'd i t.o que elas V<'tn do 

d (' cc1d d Ulll 1 1 d  cllnsf· r·uçao cld .IOl'. dO 

prc' um impacto, d g(•nte nunca 

c·éimpt'om isso 1' ,,,,sponsab i I i dad<' 
rn,•,-:.rno tempo quL' d t'eccbi co111 su1·p1·,•s-1 f-1·,n,,,. -1l,·�i1·i-1 dd conl.i-ifl,:,, 
d 1·pos i tadd pe I os cornpanhe.i·ros. 

N ... 11i fH,:-.s,, 111.·�1.1 1· qtt<' d pt· 1 nc I p I o I vc 
, ont ade de me f L·,·hdt' paI· c1 ,, p1'1H·1•ss,,. N,, 11111111,·1111> p1�1 1sdvu III i 1d1.i 1· 
pro.icçocs pessod is e o compI'orn i ss1i do dl's-11· 1 ,, , 11I.i:-; ava I i ando l' clltl 

...,I,frrando rcflc>-.�es dos compdnhl'it'ns s1•11ti 111dis dl' perto o l.fll(' s tl!_ 

nifica esta eleiçao para o movi111,,nt o ,, qul' 1·111 <1lguns moment os d lu 

ta deve estar a, i ma das nossas t'Cd I i ZdÇO<'s pl'sso.;i I s  apesar dl· 1111 -
portantes o que d,•vcrn SC'I' levddas l'lll co11td, 111c-1s l' certo que ju1 1 to 
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com o l' l)lct- i,n buscdl'l'lllns slll u ·ll1'S. L1111h,·111 dVdl i,·i o qll l' ...,,�p11 l 11·.i-

1· 1 a 

ta. 

pdl'd o 111nv i 111,·11to 1111'U f' 1,cha111l'11t.o 1'1·1• 111 , . 

H o j e m 1 '. d n i ma p r i n e i p a I nH' n t l' fJ o 1' q u (' ..., , · 1 

...io quudr� o qu1· .... 1· .ipI·1· .... 1·11 

que· n�o :: !so::: i 1111() 1 pI1· 

p( lrquc c1c1·1·d i f .i11H1..., 11.r 

l' ,-; f d l'l'lllll '-, 

t1'111os esta l'l'sponsabi I iJ c 1dl', mas qlI 1· .i11 1if ,1-;, 

0I'9an i z.açc10 da J J. TT. e 11-1 sua 1·dpd1· i dd,I,· de 

q111' "'(' .ip1•,•-;1•11I dlll I' d.i11dll p.i,-;-;(l'-, 

dlls Js.T s . , •. iu11l.1 1 11l·1il 1• l'lllll t-od.i 

an sonho d1· llllld ...,,1,· i 1•d.id1· novd, 

fH'l�dnd1) dS ,i ir j CU I l1dd 1•,-; 

llld lS fi1'11ll'::- tl,l flH�lll d<;,ln 

t 1·aha l hadn1�d ch1�9a1·c111os 

t d,, • 

T1,11lio 111111 

d 

d'-, 

111,1 1 

\ ( . .: 

d (' 1 d .......... (' 

"
1-d)(. i d 1 1 ..... 

i111if-d1..;IH'S
1 

-;i1if11 

IH' 1 f f i ('(l d'-, 'llll''-,I 

l' lllllll 

l lt. � f)I' i 111' j pd 1 

yu1' s,' a��1'1'::-,•11ta111, , i, l'lllo::- lll)j1· 11u111d c1111_111 1d u1·d i 11t-1•t'11d 1·,,11111 ,.,11·1· -

tld 111uitn d,·licc1dd 1• ,·,i�11'11t 1·, l\<'l·,•-;,-.i1.i ,J., 11111ifd 1·dfh1 1·il.r,:.i1 1 , ...,1 1if11 

c1iri1·ulddd1•:,- di 11dd 11d::- ljlll'-;t 1H'::- 111di-; fl l'd11 1·d._, 1·11 11111 d,• '-,l'l l '1·idl' l dl' l' 

m,,,-;mo d 1• ,cnn1�dc•11a1· ... M1,,-;111n C( l lll 1•-;t-.1-; d i 1 1 1·l1 1 d.id1·-; nw l'P I ui 11 111,,·1· 

1 d f)dl'd ljlll' (l llll\\ i 111<'111 1 \ d\ d I I  l' d i lllj 1,·.11, <1,1 ,l, 1 ltll'II 11\lllll' d l \Hll',il'lld 

.._.d') 11 d'. i ') I hl 1 

C1)Ml' AV/\l ll /\ �11I1/\,'/\,l l'l) MOVIMLNIU 

d i 1' i g ido e 0I�9an i zado po,� nos 

fundam<·1-ita·i s da proposta d...i J 

A nw1 1 H.lul ,,�11 d, d I\V/\0, u111 111ovi11w11IP 

Jovl'l1S T1'dh.i I h<1dcH'l'S, scJo e I l'll1<·11/-()-; 

í'o1' 1'lll -; i 11!-o que d1·v1•rn o -; d<11· fl<J-;-;(l..., 

tld ::-ud cn 111p1·1• 1•11::-ao pdl'd qlI1' 1'1' < 1l 11w111·l' d ,·lll 11lJlll'lllllS 1•111 p1·11f Jl'd l' 1,..., 

s,·u::- pI·IIH· 1 p 1 os ::- 1•j c 1111 d 1\:-- 1'1l\1,I id(l:-- �H.·l,1 ,·1111_j11 11to dos 111ili1.i111,· 

ni•stc sentido vejo qu1 ) devemos 1 1' avdn,d11 1.lo 1·.Jda v,�z llld l" 111·-;l·d d,.., 

,·u,-;,-;ao apcsaI' dos passos que Jd for·c1 111 dc1d(l-;. s:, tcn1.os ,·onv i c1,: dll dP 

q LJl, f a ;:

�

,..' 111 os quando a e o m fJ ,�e,' n s � o d o q u l' 1' -; t-d 1110 s d e slc '
-� 

v ºI I v 1 • 11 d o < • -; f d

r1•al m1'11 e cn11t1�ihuindo com 11 pI·ncl':--S(l d1· f1·<111sl'o1· 111.11,,·du. 

1 

fJI' 1 111· 1 pd l 1111• 11 

JUVC'lltudl' 

Fa-o d colcH·.Jç�1) acima 

te porque somos um movi mcnto o I tado csp,·c; ri carnente a 

traba I hadnra ,com d propostd dC' nr'�J<1n i z,11;,�01 <' 1'01�111c1i,;�o dc.1 111 1·s tllll, po 

n L1 o li 111 · 1 • o d 1 ·;.:. 

dl' trt1h<1 I li.1do

rt.'m sin to qul' nossd� an ... � 1 i �t'� �.,., fd=<'lll no �1 I nh ... 1 I, qur' 

caract<'r i zar d i mport1 �nc ia çorno i nte�Jl'dnf-,,-, da e I asse 

s cl s an� 1 i li 111 d p I' O f' li ll d d llll' tl t 1) Ili d i 1 \ 1 ' 

p11I· nns , i, idos, corno t < 1111h:· 111 ,e_jo ,1 d1•-;1·"11'11·ci111,· 11t-n d1· 11c1...,...,.i J ll'll 

pr· 1 d h i st(w i c1. Hnje h� cm a I guns cs t.1dos ,p1<1dr·ci... 1·std�,:J11ddos .i11-;t-.i 

m(·nte porque nao ,con,-;cgu i 1110-, r <'1'c 1·lH't ' ,,11.I,· 1·1·.1 l 11ll'rif·1· c,-;t-<1 ,1..., ,J...,. J..., 
(' /' 

cnmo t,,abal ha1· bandcir�a:,; d,, lutu qlw 111nt '"'"' d -;ud p.i l't 1 1· 1 p<11,:.ill, (·111 

qudsc toda a hist�ria da JOl supl·1·,.iln1·i::,,11--;1• o t-1·,1h < 1llio ili- 1·.11,·!i'' 
1' 1 as por r ssn J,•v1'mos a, a11i_;...i1· 

t l' ()S d.._.;,,, -, d,· dt lldÇd(l .

A J ,e fHll' -;I1.i , 11s1·I·,:<1d 111<.1, s ", ,· 1·1 .i1111·11 

t,· voltc:1da ao local d 1' t.r'ah<.1ll 10, 11 1·(·1•ss 1 1.i d1•1'i11i1· 111l' IIH11· ...,1 1 <1 df11<1-

bu:,;cando 1· 1 dl'1'dl' s (. \1-; 111 i I i j - d 11 t-(' ,-; lj I ll' (' '-, .. çao nn campo sindical 

tao n,,stl' nivl'I dt' açc10 suas t.Jf-ic.is <' 1•-;11·.i1-1·�1ic1s, < 1s s1 111 1·11111P 1.lo 

pur1·ido pol;tico: Est c 1 ,� u111c:1 qul'st·,111 qIw ...,,•111p1·,· 1•sh•v1• p1·1•-;1·1if 1· d1·

t 1 ·mpo ,·m t:,�mpo lia con f I i tos na JOC pu1· t'.i I t d d<' u111...i rl'splls t d 111.i 1-; 

concr,•ta aos mi I itant,,:,-; qu,• ati11�p·111 11111 11;,,,I d,· '''fH'l'1 1·11c 1< 1 ,. d 

dçao vai dificul tand 1)\lllll tt'dh c1ll1 1l 111.iis ,,...,,,,·1·;1'ic!l 1·11111 Jov1·1,..., lr·dhd-

lhadorcsJ \ 



Ainda quL111t o ao 111llvirnento h� quest� 1 ·s 
que nccess i ta um 111,1, 01' a prof undamcnt o: A a ao ,·,•presentat i va, 1111s 
enc,1nt1'ns muito introvertid os, 1 1 q11<1d1·,1 l)ll <' 1,·11,,,..., h11jv te111 pl,·11<1..., -
cn11diç 1H'S d l' abri-lo mais e tl'I' 111<1 1 01· fH'11 1•h' <1,,l\1 d 11fvl'I extc,·11\l, 
principal m1.:nte pcl� conjuntura qu,· s1· c1p1· 1·s1.'11L1 d nfvl'I intt·r11<1ciP

nal quanto a divisan da JOCI. 

Ou ti·o 
r a e ter i s t i e a (' r i ,-t � , as e o n e,' p ç o 1' s 
tr'd-; __ qu,•..,to1 •s husc-11· uma 1H' i vntd,dll 

dSfH'c1-o d 1·1· 111<1 1 s  clc1rn <.' d 1 ·d 
Sdll di-;ti111.i-;, d1'VCIIIOS COl llll \lll
llld 1 ._, ,· (llllll lll. 

(\ " 1 \ (' llld 1--. �I I lll ,. 1 1 , 
nu111-1 n1)\d ,,,,a, muitc1 ,·nisc1 11.i 

m u d, lll , p ,, a t i e a 111,' n t , , to d a s a s 
1·1111_j11 11tlJl'd 11.1 1· i ,111.i 1 (' 

( • ..., 1 d Ili()..., '. li 1 1 . .J 1" 1 () 
i 11t.1•r·11cll · i 1111.i 1 

1 ut < 1s dos t 1·,d1.i l li,hllll'l'S 
.iut1,111dÇd11 \ d 1 \l'= llldlS 1 1() 

tr'dhdlh,1 s1' .ip1' 1'S 1' 11td11 1 c,1111 t:•c11ic.is df'1·1·i',·i,:11.i,L1--. d,· cP 11t1· ol 1· ,lll--. 
t1' ,ll<1lh.ido1' 1 •s.,,, A 11fv1'I 1h11·i1111.il p,.,,,·,·IH·11111..., ,, M,1vi1111•1if-o Op 1 •1<11· 1" 
qu-111t,, M.11. ,i,•s.11·tic11ldd,, ,• ,·11i'1·dl)lll',· i,I,, 11.i --.u.i..., l u1·ds 111<1i..., �1l 1 il1.i-
1:-:- f''''' !'dl t.i d,· di 1·cç.i,1 ,, fll'r·didll 1·,·,·111,· d l1111.1 ,·1111.i1 1 11tu1·d qu1· --.1· 

a�-i1•,,-;l'ntd 1· <1dd v1•= llld is co111p l 1''\d 1• 1·0111f' 1 i 1· < 1dd. s1 dS qt11'.stovs l lll..., 
t r d = l' 111 h O J 1' U l1l f O r t I' d 1' S d 1. 1 1 l--. d l' I' 1' ,-; � J d 1 d I' d h j ..., 1 l l l' 1 d , t l' I' Ili ,J 1 -; \ · 1 d -
r o d a t u a I e o n j un t u r a ' e n r i Ili , • l' d d p t d III l. 1 d (' d (. 11 'l .... s d s I u t d s b u:,; e d 11 d() 

Vd l 

S,· i l)lll' .i--. l)lll'--.1 '"' 1:..,1 c10 <1p1· 1 ·s 1 •1d .i 
das d,, f 1ll'llld lllUit ll �l'l'd!, llldS l' lll si11t,•s1• l' i._,1,1 l)lll' col oco lt\lj1• \'ll-
1110 f''' i 111· r pd is prcocupdçocs d p1'nf"1111d.i1·11111s lHl'"'t_:""dll d< 1r rl''spost . .is \'d 

d a " , , = m a i s e o n e r t' t a s n a !' , 11 • 111 .i ç .i ll , , l l 1 • �l u II i z: ,1 ç c1 ll d d J J ; T T . e o rn o f, .i , · -
te integrante da cl asse de trabalhado1'1's t1.'111os 111uito a contribuir· 

desd t' que estejamos cada v1'Z mar s 1·011, i ctos dn 11nssll f.)clp 1 ! 1 l' llll ql11· 
1 -

podemos dar na construçao da n ovu soei ,•d.id1'. 

A 

F AM Í 1 1 A: 

NAMOR 
--

1.� 1)flH) ,l t,'lllf'll J,1 vinhd t1·<1l1.illi<1111i,, ,·111 ,·.i--..i .i 111i11li.i :,;dfdd d,·11-
tro da p1'1:-;p 1'ctiva de 1· on..,t1'l1i1· .i .IL1 l' 1·111 11utr'd cidudc, si 11h, 
qu1' nao hd �Jl'andcs µr·ub l 1•111-1-;, I''''' 111d r..., ,p11· 1• l 1•s i 11s i s1· < 1 111 11<1 

· 1 � . I i 1 1 t 1 1 111 1 11\d pt' l'mdl1l' lll' ld fH'l'tll 1 1• 1 •s, fdlll ll'lll f'lll"l)lll' lldll l'l l lll lll'll l\1111 
li f VI' 1 f i l\dlll'l' i · 
lwj,• 1: 1 es h·111 

cnmpr'llllliss,, 111,,is di1'1!to 1·11111 1·1, . ..., 11 1·111 111,·...,,11,, d 
1'0 apesar d<.' sermos uma fa111 f I ia d 1· llfll'l'dl' i os 
sua prop,�, a 1'stab i I i dadc. 

Eu 1' Ribamar estamos na11101·ando _1..i .il�_1u111 1,·111po, foi diffci 
C o n S O I i O ar d I' e I a Ç a O C 111 f li n Ç d \l d d d i S 1-:i 11l · j d d 1 :. Ili d C O LI t 1' d s 
qucstoes, mas hoje esta f i rnw, chi· i os 
expectativa 1'sta111os pcnsdndo l'lll !'i 1·<11· 

d1• pldllllS 
f li 11 t 1 1 s l'll'l 

e com rnuitc1 

J L 1ne iro d(· 
111111·.11· po I s  cst..:ivulll\)'"' 1991. �o ti11ha111os muitn d1•fi11d,1 1111,k 

nos co I ceando ab'crt os a u111u d i sc11-;s,1<1 d11 1110v i 111l'nt o 

aposs i b i I idade de uma cxh'11Sd0 ()li r Ili' t c l  l ,·1· i cmnt o. No 
to, diante dd hip�tl'�l' d,· d:c;s11111 1 1· d l'l)lllf ll' 11aci1H1dl, 

l' 11 t d 11-
d i S l"ll-

, 



.;. 

1 . 
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Eleita estaremos bu- ando em Sa,1 Paulo um cantinho para mo-
,-ar .. ª' ser esta vai ser a p r 1 111 L' t r a Sabemos que nao 
e x p e ,-i � n e i a no mo v i 111 ' n o 11 cJ e i o 11 .i 1 , p o 1-e rn e s t 1.Hn o s d I d i s µ o � -
tos e abertos a revi s�o constd11t1• , contdndo com ..:i cornp'rp1•n
çao dos companheiros fr<!ntl )  c.1 I �J11111 .. 1 s  ('Xi g�nc i us qu1· vanws 
t e r q u e f a z e r p a r a q u e 1 · e d 1 111 l' 1 1 h · t· u d u d 1 · e e t· t o , · " t r· e d �J <' �

N 
. !J . 

te. osso mal<H',uL'SL'JO,

PROFISSÂO: 

A nfvL'I profissional te1·mi11<·i o 111.i�iist<•rio, sou p 1·ol'is-.;io 
" d 1 11 d d ,- (. ,l d (' (' d li (' d <.;< l () • 1 li i \. 1 l • i r d e u I d u d e d (' li i . t (l r • 1 d 1. 
um dns ma i 1)l' L'S d l'SL'jos 1•1·.i 1·u111 1 11t1.i1· cs1 udL1 1 Hlo. ! 1 1· 1 1111· ir·<> 
pro que a t II ar na � ,- <' <1 d<· <' d u 1 ·de,: ,-11, 1-· p ,-e e i s o i r tu II t u h u-.; e d 1· 
c.ipdc i taçc10, �p· c1d 11'-1 1Hlo, 1·1•-.;1· i e 1 .i111lu, 1·0 11H1 l'stuJ .. ·111do v<1 1 e.i
da ,e•.:: p1-ofissio 11ali.::ando 111<1 is. l11t1·cJs vontude <' \·..id...i, vvz 
mais buscar apc1· f'p i -oamc 11t 1) µ<11·<1 ..it.udr' 11d �rea de vduc..i1.;�o 
p11pu I ar, c,q.)<'I' i ;nc i ,1 j� , i vi d.i, 111·-.;i·e scnt ido rnes1110 1·01 11 d 
hip,1t,·sL� dL' assu111i1· d c 1H11·dc11<11,:.1ll 1'· Ullld cois,1 q111· vo 11 li11-.; -
e a r , q u a n d o o u v e r e u r· s o s n II o II t· 1 • 1 1 s 1· i p o s d e e n e o 111- 1· o s v <> u 
p1·01·urar pa 1·t i e i par· l'!::-t1..1 ,, Ullhl l''- 1 �JerH: 1 d que faço. 

C O N '1 1 _ç Õ E S _ O lJ E A PR E S E N TO P A,� A_ AS S ll M I lx _ A_ l' l) O ,rn E N A _ç Â O_ N � C I O N A l 

Assumi 1· a co,ir·d,•11.:i -�o 1·..ic i 011,· 1 1·111 -._,•t< ·111b 1·0 deste <.1 1111, s<1 1 11 -
do cm sctemb 1·0 d L' J9l,, po 1·L.111h1 po 1 · tr'(\�, unos, 111cs1110 qlw lid 
j a q u a I que r d i se u s s � o no 111 o v i 11w II t o e 111 r e I cJ ç � o a 111 u d d n ç d d e 
tempo cos I i berados. Esta � uniu ,,, i g�nc ia que nao dbro rn..:io 
a ndo ser que o tempo diminua, 0 claro. 

1 1 

Q u a n to a s s um i r em se t em b r o , p 1· i 1111' i 1· o par <1 e o n t r i h li i , · 111 > 1 · "t d 
do com o novo I ilw 1·ado c-.;fddu-11 (p 1·ocL'SSD CjU<t j:, 1·i-d<1 ,dwr·to) 
tamb�m porque gostaria de pL1ss<11· dlgu11s dias com 11 l�ib.i111<1r 
para planejarmos as quest�cs 111..ii-.; pr�ticas, J� L_IUc nnsso pi!!_ 
no e ficar junto� · 11. Jdrw1 1·0 dv ll) l)I 

Co I oqu 'i tambem a Ili i nha (�ir i ,·1 1 I d<1d<! lll.l f'or111ac,;�o l'lllll� I I l'IJ, ( ' 11t .ir· 
neste senti do e 1 111 �Hll't <1 1it 1' l'--1.::L·1· d I gu11s curses de 1'0 1· 111<11,,·:io 
pol ;tica, que ac 1·l'dito depois tv1·1·m s1eu retorno ·c10 111ovi 1 11cnto. 

rj É j sto companhe j rC!::·, qua I QUCI' j 11f'ol'íllclÇdO que d'esc_Ídl'elll 
nan esteja cont i dJl llu (j'-P"'' i :.1H· i .i ;, s:1 1. ! scrcV'<!I'. 

"S O J O V E N S T R A 8 A L H A l O R E S (, E V EM C O M PR O M E T Er� - S E N A B li S C A 

rE SOLUÇÕES PARA AS 

DE MUDANÇA RADICAL 

: 1 TUAÇÔ E S CONCI\ET AS E COM 
1 

DESTA SOCIEDADE E DE SUAS 

ll,11 Furte abraço! 

OH.IU ivo

VIDAS" 

que 
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t-.. CM E ::: MAR I A D A C O N C E I Ç ÃO M E LO �' A V A I H L I I\ OS 

Cornpdnh0iros(as) da JOCB 

r l t •t i ... , mas Cl)llt i nuo achando lllll ti t•lllp t l I Í Ili j f ddO pul,d c:onstl'll Í I' lllll,i' 

pus i çao t'l' 1 c1t· i vamentt' rnddu1'd. L11t 1·d1d o ,. 111,·u d,·�c_jo f'11t'l\t' t '1•1· -

um e o n j u n t o d e e I em n t os ,, <' f e 1 • < • 111· t · �1 111 i n li c1 r 11 "--; s o n - 1 i rn i t e s , o q u " 

VIVI, VIVO e ·projeto. 

minha mae 

'a se 1 0m uma f dlll r I i ,l 111 l • \1 pdl t·.irp i ntC' iro, 
.lt1 
sempre buscando f a z <' 1· �1 1 �l li III cl d t i , i d d d t' p .J r d e o n t r· i h u i 1· 

com o -01·çaniento fami I i dl'. 

Meus pais decidiram por me t·hdmar Conce i ÇdO "1 egu l mcnte" 

sou Maria da Conce i ç;o Me I o l'-1n <11111• i 1·0. 

N�o � preocupaç;o aqu I e i Lll' l'lll 1..kt.c11 hcs como 
. . ' . 

In IcIcI

<'nvolvimento com a JOC e sim al�1u111a--. t·o 1::;�1s que acho cssencicJis 

(l 

p a r a o ente n d i me n t o d o a g o r a . S n u d ..i " s a f I' .i " d o ] º C N J T , d e p o i s -

d e s te f i e ou um g r u p i n h o em B e 1 � m clw i o d e v P n t c1 d e d e f a z e r c1 1 �J o f 

construir a JOC; tivemos crI·0::;, d1•s�11i1110 •.. , 111<1s umc1 ctH'd�J<'III 

buscar sempre •.. , com os mi I itc1ntc's d,, Rcl,--111 f'.tr·t·i llwi co1sc1s qut• 

me marcaram - os encontr·os e dcscncont1·os d.i uÇdO com os f.)ro f'csso 

r·cs, medo e incertezas em r I c1ç�n d I i lwra,;.w n<l fX('9 i �o - É Ll 

p a r t i r d a I i b e r a ç a o a q u i na lx e g i � o , q u e p l \ 11 s n for n e e e r - 1 �w s llld I S 

elementos • 
. ,.. 

A nossa prIme Ira expcr Icnc I.i de ibl'ra ao dtju-so com 

e o m p a n h e i r o R i b amar , n e s ta e o n s l'. g u 1 11111 :,; 1 t H · d I i z dr a I g u n s I i 111 i t: l' s , 

() 

sem chegar a uma profundidade e busccll'IIIOS Sd r das C0Cr1 •ntliS e po.::_ 

.... ;veis de concrctisar num momento pnsterio1·. 

1 -

o 2º processo de ibcrc1ç.in, : dl"<�IIC I d 

, 



.... 

1 1 � • .J: 

de quadros para este desaf i A Coor�l'11c1ç;o Regiona I p1�ojetdv<.1 tra 
ba lhar nomes, soque a nos a conccpçao de "trabalhar nomes" era 
ent

�

'"nd ida como: 1 

1 • T r aba I h a r a a b e r ti w " µar d o d e s a f i o , ,� a I e s t ..i v d t. .. un -
• 1 

, b�rn subtcnd i d ornpanh(' i 1·us quo ti ves$ern rn<�no1� 1 ·s I rn-
p l icaçoe pr fissinnc1I, ..it·ctivc1 ••• , 

2 . T r aba I h ar a s a I s a e I Hn cl s 1 · i d d d e s • 

Nao I evamos em conta d 11cc1'ss i d<1dc de um tempo 1:sp 1 ·c; I'_!_ 
co para a capac i taçao de quem assumi ss1' ..i I i beraçc10, ncJo p c 1 1s.i111os 
cm um mo1111'11to no qua I t,·abu I h....11· i .i111os ( 1 1Hwdcnc1ç�o l�<'!:-J i und I, 1 i h1·
rada ... , ,,te.) a cor·rcsponsab i I i d-id1· 1·111 c<H>1·d1'.n,H' d r'<'!:-J 1 <10, 1·111 
que fic c1ssl' cla1'0 para todos o qttc c,1h1·1·i.i d l'éH..1d inst.1111·it1. 

R em , f u i ,, 1 ,, i t a ( -1 h,. i 1 / S � ) 1 , 1 w 1 · d d t1 d ll 1� 1 � �J i "u. N 111 · f 1 · / N P ri 
deste, num pr·occsso nao muito t1·d1H111i 1,,. 

L S S l 1 lH 11 1 11 1 L l L 1 1 A 
-------------------------

l�UE l IMITES lOCAl IZO Nl 11 "

F o i rn u i t o n e g a t i v o o a f u n i 1 ,1 nw n t o (' 111 u rn � n i e o no rn e , o s e n rn -
p·anhc i ros parti e i param do pr·oc<'s"o com pos i ç�o defini dd de 
- -

na o a e e i t a ç a o d e f i e a r I i b e 1· ,1 d o , i s t o por s 1 ' s o I i m i t o II ck 

se t <' ,. um l 1! que d<' o p a o : q II d 11 t , , .i s rn i n h as ·! . 
, ... 

1 rn I ta(,,;01•s, lhl() 

penso ter si do a carcn Ia de e I L'111cntos (desdo o i n i e i o ti

nha e I aro que se fosse so pc I o <.1curnu I o de e I omcntos n:io s<:-· 

r Ia cu a pessoa a ficar I i berada) o un I co re::-;pons:iv1.� 1 por 

a I guns entraves vivi do nesta cxµer I enc Ia. O f:ator entoei ond 1

o qu1'rer respostas ru id,1s l! i111�1,1 cic11l·i�1 om ,1,lguns 11101111·.nf:u..;

teve peso • Ta m b; m a f a I ta d e te 1· u 111 a e q u i p e e o m a q u d I p li -

desst' revisar, projetar, me d<.'t'dlll d n i ti da noç�o de so I i d�o 

p e n s <' 1 m u i t a e o I s c1 !5 o , <' a 1 , J .i , v i li ! s e n t i I n s < i SJ l 11 ' , 1 , d i d n -

tos, a 1  a deprcssao e.� i o eh e g a 11 d u . 1 s to f o i · e r 1� se e 11 d n , rtl(' 

t<cando toda e hnjl' minhu 91·a1Hk q11esf·.�n é. t�r cl<1 1·0 J,· 1'01· 

ma 1'oncreta <.'m q u <' e s t o u e n 11 f- , • i 1 1 u i n d o . É e I a r o q 1 1 1 • ,.H • r 1 • d i -

to que no movimento t�m que c1'1's1·l'I' c c1da vez 111<.1is nd viv;:11-

nao desconlwcer as parti cu I ar idades 1 eia de um conjunto, 

� cada companheiro, e avançar no t·nletivo, no scid: ido qu,· os-

te responda a um projeto ma i � SJ 111l1L11, no qucl I estdrnos todos 

i nscr idos. E isto vem me segurutH.lo, se I que devo c1irnrr 1 1· 
-

um a tarefa nesta e os n t r u ·ao e q u,. h o j l' li 111 a par· te d t' 111 i n li d -

vi da est� 24 horas vo I tada d cst l� objetivo. 



' F Is. 20

Ainda nao aprofundei porque os d!--qwctos regat i vos 11w 

"pc�1,Hn" mais, tenho d t.C'11d;11<· i d d1· rc I a1t. i visar pot' de-
. . . . 

1 

mais coisas µost .1v.is ,,m 1101111· do ,1t1c n�o deu "cr!t'l-.t>". É ' 
1 

po1' 1 s so '--Jlll' 

vivo; crl' 1 o q U C' ll p 1' 1 1111' 1 1 ' l l d 1 ' 

p11111 os pos i t. i vos 11 0 q11 1· 
1 ' 

t 11,lns :- a poss i b i I i d.icl,· 1 

' de viver o confl it.n i11h·1'1H1 t' 1•,1,·1·11n, isto tem 'l'c·it-o 
, -

, , 1, d l, f i n i r p n s t t 11, , 1 1, , · , 1 , H · , · , 1 - , , "' q t 11 · , i1- , · , • 111 f-: ,1 o p o � s t 11 .i ; " 

p O,-; S j b j I j d d d l' J l' d 111 p I j d 1' d d ll d I j , ' lj li l' f· j 11 li d 
I 

C O ll V I V l' l l 

do com defc1·c11tcs t'<'d I i ddd1•..,; 1•111 1·1· 1 .içdn ..io co11ju11f D -

- -
.i d i ,-;c11s,-;a11 1•m 1' 1' 1 .iç.111 d t111i.1 1111, .i 1·u1·111<11 de·, 1·no1·d1·1,-,11, d 

S l RI\ E A I N 11 1 C' A Ç Â O 

' 

c.lSSUllldlll d1•,-;.if'iu-.; d1·1i1 t'll d11 111uvi111Lnt.o e lu1.i 

gera 1 • 1 s to s i g n i f i 1 · d d i :: 1,,, , q 11,, f w s s n ,1 1 mente ,1 s s 11111 u -

como ttm momí'nto mui to s<'t', 11 11.i , i d,1 dn 1110v i mcnto d ,·s-

co I ha de nossos coo1·dl'lhHl 111'1's. sei Sl' 

que negam a 

gani e idade do movi nwnto ( ll q111' 11,�11 ,-; i gn I fica d i zcr que 

devr•mos si mp I esmcnt<' -iss i 111 i 1 <11' 11,d.is 1)1' i t'.ntaç�cs v cJlld 

1 i S<' da 111csni.1s as d i v1•1'9;.11c i .is qu,· buscam cdnstru i ,, t1rnd 

proposta que respondc1 a u111 cn11.it111t-n, 

e salutar e 1. I' I' I l) 

e nao somente 
1 1 

per spd:t i v.:i lJlll' I' lll'Stu 

,1 -

()Ul' ·� grupos,

estas devem ser t1,aba l liad,1s. Av,1 I i o -o quanto de l'Oll 

vicçao e vontade de contrihui1' <1l�111�m d1ve carrc9L11' 

consigo ao se abri,, a csh· 1..ks1•ju. 

Sei t c1111bem que hoje a nc1·1 •ss i d.id,· do 1110 i nwnto e t-.<·1· 

e o m p a n h 1c i rn s que j � a s s u 111 a m e o 11 1 , , i h u i n d o a e u r t o p , , d z o 

- 1 l 
e esta d- ve s 'I' noss...i p1·voc1q1-11,.i11 ,� 11 1� 11.·gPrmos os OJ 

(trcs) companheiros. Agnr-i r-i I dl\l.111 lllTI µduco do ' 1 c1 t fo

uma 

m <! to e a • H o j e 

r'<•fcr�ncia de 

sinto 

açan, 

n1·1·1•s:-,id.id1• (.fc.1lta mesmo) de 

l 111·.t 1 ,li- lfl(lf'cl,J i 1, prof i SSdO . 

•. 



... 

"Eu canto 

1 1--;. l 11 

ÍdZ dl�Jlllll h-mpo ljlll' <'li flldÍ--; 11 1·11flllhll1�1<·il'll Zi•ti \ llllll--; dllld

du1'eccndo ,, dd1H.-io i,: us,.;,is, "" --,<·1,t i d11 d,· 1· i c<11'111{1--; .111 1tf 11--; 

1' de V1'1'd,-1d,, d i 11dd 11c-10 1's1·,rn1,, .i11 1,tos, p11t'1j\H' 11.i c,1111111·1·-

d e e x p e t' i � n e i d p o r m c1 i s . , d 11 " s , , s t. d ,.; i t u c1 ç ..i o . A " i v , · 1 

profissiondl do t-rmi11u1· d l1IH't'u1.,·do 

em p r e g n na e a t ego r i a d<' A,.; s 1 �. h' 11 h' Soe i a 1 . 

Quanto do local d moradia, ,,osso primeiro indil·ut.ivo 
,. 

f! 

morarmos em Be I o Hor i zontc, d pa,,t ir de 91 ( j anc iro), mus 

nao estamos radica I mentl' rl'1·l1dd(ls a d i scut. 1 r out.rd poss
.!__

b i I idade. 

Uma outra coisinha al�m do lddo profissional, urct.ivo,cs 

tou fazendo opç�o por uma �Jl'dV i dez no fina I de 9 1 . 

R e s um i n d o e x i s t e em 111 i III u 111 d,' se j o d e e ( >n t r i b u i , · , <' ,.; t. () u 

me d i s pondo a d i seu t i ,, e o 111 "s e o III p d n h e i r os ou t ·  t' o t i p o d,· 

dC'safio, que nao seJd coo1·d1•1i-1çan n..icional. 

Espero que tenha consC'gu i d,1 ,·ontr i bu i ,, para d d i s1·uss�;o 

e p os i e i o 11 ame n t o d e v n e L' s . � 1' , 111 s t· i v e s s <' 111 () s 1·111po 1· 1·011 

s o e t e n h o c e r t e z a q u e s d 11' , a 111 os III a i s a rn d d u 1· L T i d o s .

, , 111 q u d I q u 1' r e d 11 t ll d o llll 1 11 d o 

nao importa 

�e ncst.e canto 

nao exista canto 

o que importd

e que meu canto 

chegue em qua I quer canto d() 1111rncio 

.-1t, flJd 11111 cc1nto QUa I qu1 i r 
d1) COl'dÇdO do '111(11l'lll

11 

1. A1il1"''º
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PROCESSO rE El EIÇÃO 

POSl�Ã0 rA ClrA�E 

NOME - l�IBAMAR 

l r' L'mos tc11tdr Sl'l'llll)S IH'lll l' 1 ,11·11..; ,. 11h,1,·f 1, 11..; 11,· ·f d d i ..;(·11---. 

sao dd E l l' i ÇdO Nacional, no q u l' d i z r • 1 • "f' 1' i f () d cnmpd-

nhe iro RI BAMAR par·a a parti e i paçao do pr'lH'l'sso. 

Ana I i sandn a l\l'9 i �o Nor't.l,/Nnr'dl'stl' Vl'll11,.. ;  l,1T i 1'1· como e, -

dade cstrategica pdra o movimento visto que se t r·dtd f.)t'ut.icurnenh! 

da.cidade metr�pole da Regi�o, crn nossa an�I isl' destacamos t.arnb�rn 

outro aspe
�

to �ue achamos de fundamenta I i mport <111c ia, a t.cntat i va

de iniciaçao da CIJOC no Brasi 1, e entre outras (·idades Recife ap� 

rece como alvo. mero 
-

as estas constat.açocs e q1w traba I hamos mui -

to para que a JOC cresça SEM MEDO ílE SER FELIZ. 

Quando os companhc i ros do F ort a l l'C i 1Tll'l1 f n chegaram aqu 1 

os passos que deram foi no intui to de INICIAÇÃO do qul' me::-rno de 

fortalecimento, devido ao quadro que podia-::-e l·o11t.a1·, a partir du 

SIJT/ 9 a coisa tomou outro rumo, o quc1dro c1nt,,·inr c1ssumia mc1is o 

mo v i me n to , i a a p r e se n t a n d o -se o u t ,. o s J o v l' n s T,' d h .i I h a d o r e s q u l' s 1 · 

mostraram abertos a discutir a real idad que v, Vl'mos e automat i ca-

mente a JOC. Hoje temos esta r<'alidade, um quc1d1·0 fora o Fortalt·ci 

ment.o, de .1 mi I i tantcs que vem assumindo o movi 1111•11t o em todos os 

aspectos, 0 mais um 

sumindo a JOC, l' AÍ QUE O BICHO PEGA�, J n. �)l'l'l' 1 ..;<1111os l'l'Sf.)011dl'1' .i 

nossd f or·maçan e a f ormaç�o d<'sS<'S novos 111 i I i t.i11t t•s. 2�. t.emos 

que ,1----.1·�1u1· c1r a nossa propr ia estrutur·a segui d.i a esta rca I i dc1d1· 

vamos fdz<'ndo a I gumas projeç�<'s as quais d1•sL1l·.i111ns: 

A nfvcl Rcgi�o e Nacional - 1� a JOl' .i 11fv<·I de Estado -

d e Perna n b u e o ( R e e i f e , V i t � r i a , Pau I i s ta , P l' t ,. 11 1 i na ) , a J O C u n , 
{I,, 

vel de categorias 
-

beraçao regional. 

(Banc�rios, Comcrci�rios) 1 lllf) 1 i l'dÇ(H'S lhl ,-

Diante deste contexto e das nossas f.)l'njeçocs, chegamos d 

cone I usao que a e idade do RECIFE dcpo is de pc1ss<11' µor u111 f.)t'lH'l'sso 

de, iniciaç� <) hoje encontra-se em verdadeira fas1' de for·t.alccinwntu, l' 
qualquer saida de algum mi I itante da cidade p1-illci,pal111l ! l1t.<' do Íor·tu-
1 ec i mento dcv ido ao pape I que e I e vai cumpri nd() compronrt•h•r i d t.od.i d 

caminhada. E $p<.'r·amM; que as e i dadcs I cv<' t.udo i ..;t·o c111 co11s i d<.'l'dç:io. 
Sem mais. nada a acr·csccntar, at(, b1·1·vc ! 

, I U C IH C I F E . 

\ 
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' 1 
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1' 
,1 

I'
1' 
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,,
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"AS PAl AV" S 

[lAS S1\lTAM, SL RI I1I1\M, _.;.'1 I1ISSOlVIM. 

Ili 1'11111 · li 1 1 1 

1 1 __: li 

.llh' 1 '111 1 

1 - -

l'<llll Muv i tdnte nd e i dd de de1 Be I em, mi nhd e xpc,� i 1'1\l' i i.:l dl' Aç.._io f'o i 

menta Popu I ar, formd1nos um grupo de jo, ,-11� 110 bLl i rr·o, or�J.._i11 i z.i111os 

uma Associaçdo de Moradores, 
1 

fiz parte dc1 1 diret6ria no
1 

µr1 111e11·0
1 

lll clnddtn (82 a b4). 1' 

Hoje estllu 11a e i JdJe do l,l'l' i 1 ,. , ' 

tato ma IS espec r f Í CO l.' ma Í S C I aro l'Ofll (\e; ,JOVl. .'nS do 

f l'I' l'Otl 
1 

1 O('d 1 1d1· t 1·.rbd -

l ho. ffrabdlh,ei 
• - • 1 em um't3, l ,•1'd11111·d . 11d1• 

' 1 
I' 01·111 <111ms 1umc1 Comi ss3u dv F �b,· i 

�;a, as c<JÍsa� de,·am-!Sl' s1•111 muitos 'pl,11111 1'.iz1·111tis urn.i �p·,·Jv,·, 11<11 (,1-
, · f ' d · · d ' n e) 't ,..,i..._ a 1 !.J '>.1 ·i d · 1 - N · d d 

· 11
t, ma omos l'lll l t I o,s, .,,1, ue oL., 1·111 1 $sO<'s. a' e

.
' a <'

J 

vou ,p,· 1 o-

,, i zando, par·t i,I: i µar· 1.l,1 ,Mnv i m�nto Opl't-.'11· 111,, me l'nvo I vendu l -'0111 _jov1·11c; 
. ' . 1 . �· j ' 1 ·,

,
; r. - ' N 

I /N 1 (1 u 1 • :,; 1 n t li m m d , :,; 1' s Í d , t' , • d , o a o l' , d p 1 · s d 1 · q 11 , · 1 "1 , " � 1 .1 o o r· t 1 · , < 11 · e , ... ;t , · 
1 ' 1 

1 1 1 

' ó Movi mcnt n p;)pu I dl', �:umpt'ê um pJpe 1 111�1 i t 11 i 111p 1wta11tl'; d l 'u t" por· 11w' 1 1 
1 h cw cs cn11d i ç<�1•:,; dl' vi Ja • t1·c1ba I hn '"�º p'od1•111 <·st.dt' 

1 

s1•p.i1·,l11", 
1 

No lll(l, 

ml'nto vamos buscando envol�e� a juve11tud,· no Sf-:U J:on1 ju11to, ,,.
1 

1·11t dl1-

UM Pou!.o 1� E 

as 
! . � . -

t.' s p e e I t , e d ç o l' s l[i111ih•s qu1• ti·11l10.

HISTÓl-nA .. ' 1 

Em B e I em (' e i d a d e d e 1 � r i � g l' 111 ) , 
,, 

1 j' LI j 
( 

-
dc1 coo't'1dcnaçc111 d1· l' i•d.i 

, 1 
1 

1.k l' [\l'�l Í !11\d [ IHl �H'I' r 11d11 �'+ ,l 1. l 1' �) \ l i c; _ 1 · l l 1i l l , l l . l ) l ) 1 • \ l 1 • 1 1 l 1 

çao 

todo 

dl' i nna I s'cnJo amp I i adn-1 i Lw1·ddli 
1 ,, 1

1 • 

bom amp 1 1 .ido F i :! d(,lll i I o qLll'
t 

11..10 

1.k 
1 

�(J d � 1·': 
l' 1;01110

l',u i 

d l' s e n v o I v e r : d � s u m , r s t • e ,, l' t ·  .i , · i d , 1 · i , 11.1 n ç d s , e o o ,1 · d 1 • 11 .i ç :, o , 
. ,r ' . ' 

1•tc. Atual,1111 •nt 1• cn1111,.H111ho d ,·q11ip1· d�1 1 �111·t.ill'ci111,·1i11) 110 
1 1 

" e e i f l' j u n t a m e n t e 1, 1. • o m d 1:. u 1 :, 1 ' i .11 , S d b n i ,d ' ( 111 d i � d M O A 1 \ i\ ) , , 

1 ' 

1' 
,1 

1 ' . 



1 1 '"'. �4 

n.i�c i d-id<' cont,, i bun l ·om d 'nor·d<'lld,,-H, <' d 

naílças ju11tame11tl' l ·n11I d l�l)"A <' .i /\ /\. 

E q II i p <, lk 1 , -

-

V l 'jo que passe I por· tt'l'S l''-P l'I' l l'IIC 1 ,1-., d i l' c t'<'ntv-.; 11.i JOl'

onde uma somou-se d ouh'd; d I º !'Ili R<· 1 :,11, ro i d ,-,JS(' d<·

i Ili i h · s l' Ili : 

10) l'l l'\ iJo a co11ju11tu1·.i do IIHl\ i 111,·11h1 11.i <'pocd U·U/K(1),

2 º d i s t � n e i a e n t ,� e a s l -i d d l k s d d 1� l' � 1 , .i o , e d 1 1 s d II d o 11111" 

pouca a,·ticulaç�o ent,�e as l''(�H't'i�11l ·1
1

ds de 111ovip1l·11h1; 

3º A falta de acompanha111e11to 111c1is cs1H-vil'ico no monw11 
1 

to da minha iniciaçao no movimento, surgi como muitos 

de um processo mass Ivo ( 3ºCNJT) que 11Iu i tas vezes nao t' 

formativo a nivel de termos t' 1 emento-.; para sermos red4i 

mente mi I i tantes. Sem fa I ar que 1090 que entrei Jª fui 

assumindo estancia de coordPnaçao, e dS estruturas do 

movimento: É e I a,�o que tudn , sso aj11dd d 1·L1pac i tar, 111ds 

t,·as consigo tamb�m alguns 

sup�ra-lo na pratica. 

. . 

VICIOS l)lll' SdO d i ri Cl' i S d<' 

Contudo ter a marca do qul� a JOC', q1w e• 1 a l' fl' i ta com 

Açao, que Açao pa,�t. e da t' l'ª 1 i J,H:k, 'qtt l' d t'<'d I i ddth' s1· 

dt'scoh1·1 • v1'ndo-_j11l�1,,11do d 1·011_ju11t11l·.i d l/S f',,tli.-.; d1.1 vid.i 

1' do nosso passado hist(wic0, dt•scoh1·
1

i tuJo rsso 1·D 111 1 
u 

cont ,� i hui çao do E\ ias, t�Olll d t·.i l 111,1 d.i l E: l l A, so111d1Hl(l--.;1· 
1 

enc a nao serra poisivel 

obrigadn. 

' 
1 

a v o e e s ma i -.; 1 um a v e z me u m u i '1- o 

A 2ª expcr IencIa foi a de ser t'oi !'Xigontt', 1 -
1 

aprendi 
1 

muito com ela, possibi itou 1 - e I' Ullld d i llll'rlS�O llfd-

is nac i ona I e i ntt?t'nac i ona I dc-1 JOC, "'"':-; i III c11111 11 l·o111pr1'1'11-

der mcll)l)t' as diversas l'XPl'rll'IH'l dS ..lo Mnvilllt'nto Sindil 

ca I e Popu I ar, contudo t1'0U
1

'<l' a 1 �Jllllld'-- q1 1 t'st.�t's qu<' ('\\til , 

nuo ap,·ofundando; t •ntt' l' t' 1 as o t r �) o ,k JOC l)ltl' 
. .

l llld�J I ll\l, d 

relaçao dl' força entre Partido <' Mo, i1111,11to Qp cr:ll'io 1· \l 

,, 

•
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,, 

I? a p e I d a J u V� n t u d e TI' aba I li d d() I' d 1\ l' s t-. e e o n te X t o ; d 11 r V l. 1 
1 

mt> d t•s,1f'inu ,1 1 lnH'l'dl' 11111iL1s d.Js I i111it-<1,: 01·--. q 1 11· 

tf'nho, ond l ' h'oj l' p 1·ocu1·n h·c1h.J 11i:1-\I .Js. Todav i .J dVd l I o -
1 

mento em ,que fui l'lcito. 

Foi, a, primeir a exper I enc Ia d l' ilwrado na l�egi3o, <1ss1111 

como a JOC nacional iniciava .J fusl' ck , ter seus i Lwr cH·I 

dos amp I i .idos,; l E I OI I\, d<'po is Z I, 70N I NHO, SANDI\/\ 1· r li 

procuravamos o caminho de como s1 · du1' ia a rc l uç�o Exccu 

tiva X Amp 1 ,ia dos' ( pape I dl! ca,L.1 u1,11, cnt,,,: out1·.Js co i 

sas), e ao mesmo tempo conso I ida,, 9 JOC 11<1s l�cg i �cs, 1 ,. 

v ando em conta to d a um a e o n j u n tu r a e e I c1s i � s t i e a d e s f .J v o 

r�-ve I onde as, conscqÜenc ias da si tuaç�o i ntcrnc:1c i onu 1 

do movi menta tinham I que ser tr ub I hadas. 
1 

Aval 10 que as 'dist�ncias das Regi�cs Norte/Nor deste tem 

entre s 1, o exesso· de traba I ho que 1 
' -

C\J I ar de forma comum a J C na Rl'9 i ao i mpedcrn que um I i -
1 1 

berpdo 
I 
so cy�pra seu pc1Pl' 1 integra 1 ,1 por mais, boa vont.:!_ 

de· que haja, o traba'I h l! mui tp e o 1sa Ido e pouco. Sl' 
1 1 ' 

,L 1 1 1 � 
na·o, houven uma for ma d 11 i ber a�ao qom dois I i bcrudos 

1 
1 

cxpcr1cnc1 a e que estou de s1' 1 1  vn I v1' 11dn n, i 1;: l' 1 · i I l' , 

- 1 , 
a q u r a A ç a o a e o n te e e ma i

1 
s a n i, v 1 • 1 d 1' i 1 1  i e i c1 ç d o d 1 · .1 "

1 '  

1 .i::: 1 ·111ns 11111 t 1·dl1d 

lho de equipe, onde is·o ajudc1 1_bdstc:1hte. Avd'lio qu1· p.i-
1 

r a mim e somatorio as "'xpcr ic1H·i<1s dos co111pc:1nhcil·so q111· 
1 

estao na c'idade. Em junhd cumpro 2 anos do m:eu tcm�{o, 
1 -, , 

1 hoJe vamos vendq que a li dade ndll cstc:1 forta I cc i fld , d p� 
\ 

sar dos passos'' que deu, ha ainda rnu i to c1arn i nho d p1 ·1·co�

rcr. 
, , 

l·

Mais i nformaç,�es I e iam d rc I at�r i o d� fnr tá I cc i 1i11 ! 1lh1 do

Recife que foi para o Enbpntro Nacional ' . ·I • 1 
1 1 

procure o ampliado de' sua cidade.
'1 

1 1 

, , 

'1 

'ern f evcre i 1·0 ou
1 
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F I s . :!, (1 

Sobre a ava I i aç�o da JOC vou I i mi tar-11w a ana I i sar d<· 

for'ma simµlt•s t' br·evc a cll11j11 11hrr·,1 dll Muvi1111•11to, Clll1tlt 

d o i s t o <' s t a i m JJ I i l · i t o n d m 1' s 111 d <, s f e ,, d I\ l' �J i o II d 1 <, 1 n -

t 1't'nac i oa11 I. Ava I i o a JOC Clllllll 11111 movi 1111•t1hl <l<· 1'01·111d -

ç�n e 01·9an i zaç�n da J11vl'11tudl' Tr·..:iba I h.idllt'd. Por' "1·1· -

um mo v i 1111 • 11t o , a J O C <' v o I li i u 1' " li d e v o 1 11 � :i ll t < • 111 v � r i o s 

da o movimento viveu um tipll d<· 1'XPl'1·i:·11<·id 111d 1 s  1'0 1·t1· 

Em 50 ,l JOC 1'ra ca1·act1•1' i ::ddd plll' Sl'I' 11111 1110v i 1111·11to rnds 

sivo e cxtrc111amc11tc 1'cl i�i<lSl1; 1•111 ()0 11 111ovi1111·11h1 pdssd 

a a t U a J' íll a i S . d l' 11 tJ• O d d l' l l 11 J li 11 ti li ' d , f- l 11 ' 11 d 11 d l l - '> 1 ' : 1' l' 1 V 1 11 

dic ,vo, e a fase do SUl'9 i llll.'11hl dos �l'UJ.)OS IIOS 1 ()-

ca r s de traba I ho, etc. Em 70 c1 JOC c,Jt'acf-l'I' i ::uv<.1-sc 

por' ser� uma organ r zaçao de quadros, ..:is d i Vl't'g�nc ias c11 

tre as compreensoes das carach'J' i st i cds Ct' i st� e Ül-) l' l':1 

rra, ac,,ntuam dentro do <·ontl'xto inh•1'11dcio11dl l' f'ortl' 

no Bras i I a f ormaçao de G1'l1JJOS dl' Bas,·. A JOC 111 1 <' 1" -

O carregando toda essa l'"-JJ'!r i �rH· i u d1• u111 1110v i 111c11to l'III 

crescicmnto (massivo) l-' fo1'111,Jt ivo(quddr·o), css1• dl'buf-1· 

acontece nas diversas l'st1·utl11'as do 111ovi 111ento; QUE TI 

PO DE JOC NàS QUEREMOS?, tanto o .1 ° CNJT corno o 4\lCNJT 

trouxer a m p a,, a nos a mesma ex i gene i a : tornar .._1 A Ç A O M __!_ 

l.lTANTE MASSIVA E FOlxMATIVA, FOlmANllO GrWPOS DE JJ.TT. 

na BASE DA AÇÃO. 

Contudo na grande ma I ot' 1 .i ., o 1 qll,hJ1·0 dl' 111 i I i t dt1t.l' l)lll' 
1 

a JO( possue n�o vem de 11111c1 1 •,pl'I' r l'IH' 1 d d 111lld1' 1 o dll 

Dcc I araç�o de Pr i nc r pi os ( ('()Ili �l'llPO d1' bdSl'' dl'lllllpd -
• , L 

nhamentos per1od 1 cos, ,,te .. 

mass,1 vo , (SIJT/CNJT) aval 

.). Sllmos f'rut.os 1.h' 1111•ios -

10 que as dificuldades cn-

contradas lll'Sti' ?ent ido surge cm conscque11<· i u du f'or'llld 

de des-'nvo I ver o m�todo do movi 11H·11t o <' de 1·01110 coml-)1'1·1·� 

d�,-1 o. 

A t vem mudando sua estrutura (de forma positiv..:i) d 

cada periodo, passamos JJl·lo T,,i:i11�111l11, i bl'rumos ('<H>rcl1· 

nadores na Rcg i ao, etc. Tudo I sso i:0111 o i ntui to de ..:ivcHl 



I 
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çdrmos. Mds ndo fomos apn,rundando ""'ª lus 
1 

F 1..,. 27 1

CdUSdS d1• nns 

sa formdç;o I i mi tadd, ou Sl' J ..i d pr�t i ca do m� toJo; de 

formar outr'as pessoas ,1t1·,1v1•-..; dd c1çao. 

O M�todo da J um 1111' t: o d o d i a 1 ; t i e o , A Ç ÃO- FOI\ MA Ç ÃO 

AÇÂO por isso BJETIVO E SUBJETIVO. No campo objetivo 

trabalhamos b1'm, anal is.imos .iul�Jdnws e ugirnos. �(1 q111· no 

campo subjl't. i o, ondl-' <'sf-�o d l�<·v i s�o do Aç�o <' Vi d-1 ,. d 

Funnaç�o Cn111p I c111Pnta1' lhlll d.i111u-.; 111u i tos pc1ssos ,, nc·rn " 1111 

port�ncia devida. É muito l'llr'h: no movimento º'"' rni I it..u,

tcs so conhcccr'em su..i c.i t l'�Jur· i d, o seu bc1 i r't'o, s(i .iqu i I o 

que a AÇAO permite v1'1'. l,1i.111d!l su imos do CLlnrpo obj1·t i vo 

(AÇÃO-CONCRETA) o mi I jtdntc 11.�o dl'senvolve, ur cstd c10 

111t'u Vl'I' c1 nossa dificuld-11..k d1• pc·11s,H' n nrovinrc•nto, d,· 

pl anejar' a açao e de projct<11· a conjuntura, e de! sonhar, 

e ter saudade do futuro ... 

Nao conSt'gu Imos t "Or i Zul' Ll dl.,'d() que LI rc1z<'nlOS f)dl'd f f''dllS 

formdrmos o pequ1..�no t'lll um �Jl'dlHle, 11 udornH'C: i d11 <'111 11111 ,n i-, 

1 i ta n te soe i a I i s ta . T r a b ,1 1 li c1111 os 111 u i to b (t m u , 11 1 e: 1 c1 ç u o 

mas falta no conjunto traballi<1rmos o conte�do que tornc1 

o iniciado em um 1 ;der. De que forma dar esse passo?üu<1I

o processo que ex i -te cnt,�e um Jovem i n i e i ado para tor -

nar-se mi I itante -havc? (est..i na parte !->Ubjetiv..:i do me

todo, rcv i s;o e formaç�o cornp I l'rnntar). 

- -
Acret ido que estas qucstnl'S l'st.do presentes 1·111 todos, ( o 

Encontro Sindica 1 /Popu I dl' 1110-..;f-r'ou isso),, cdbl' d nos l'01t10 

conjunto o desafio de d1·svl'111.lu-las. 

"DE POVO PARA POVO DE ÊPOCA PARA ÉP
I
OCA AS IDÉIAS 

DE BEM E DE MAL VIRAM, 1 1 E TAL MODO, QUE MUITAS ' 

VEZES REVELAM-SE CONTRADITÓRIAS. OBJETIVAMENTE 

O BEM NAO É MAL E MAl NAO É BEM. SE ENT NDEI�-

MOS A ORIGEM DO BEM E no MAL DESAPA<ECEf�ÃÕ'.) lTO

DAS AS FORMAS D E MOl�A l 111AD ES E CAD UM ron Er�Á ' 

,AGIR COMO BEM ENTENDEl'x" 

(Karl Marx). 



[ Ili 1. l' 1 d ç d l) d 111 1 11 li d 

\ 1 111 l' 11 t 11 . l"-,f)('f' d\ d d,· V 1 1 ü 1, 1 /\ l lllld l ,11111 

-...i q11,• ,·l•·s llll' p1't1llll't,,,,.-1111 110 F111·,111t1·•1 �i11dil·.il/Pop11ld1' (' 11 111.i ,·.ir,.i 

pl r ,-.i(,H'S. Aqui ,.i,, ,,1-is. 

lJ 111 d l' 1 l' .._ l' p l 11' 1·l1111pl11" d 1' q l l I f',' d l' 1 t li' 1 d I , • l" j Ili,' 111 l l d f 1 · . 1 11 

111,1 ,l,· l) I, q11-111dn t,,1· 111 i 11-1 111,·11 t ,·11q,,1 ,1<p1 1. /\, .i 1 1 ,, q11,· . I " ,·•-d"" 1 111 

l" 1111 l" 1' l' 1 1 = d l' 1 , .. ' j �J j 11 d l 1 111·,,...;,· 11t;d 11 d l. 1 1 j d l l l' I". I " llll� d f l .1 ,IIH' 1 I' l' -,· 

,i,· l) 1 l ,- 1 dl'1) q li<' p.11'd f"nl' t d I t'l"t'I' 

t ,·mpo toJa, ld vou tendo outr·as i 111pl 

l li , .. .i M0N l l' A 

d l 1 d.i d,· I' 1 ·, • 1 -

1 t"dÇlH'S 111 ..... ;t l' 

d 1 \Jlllll l'll11''' 

""''l'lll(l'-, d1· 111,1 

...,,,,1t j dl) f-.dllrlH'III. 

,. ,. 1 "'>"' l' 11 

1 ..... 

juntar·rnos cm JdlH) 1 1·11 de l)l. :).ib,·111,,s qu1· t.dntu t'll ,p1.i� 

rr·nc,,sso de e I e i çuo atua 1 

pdi'd o rnov i m••nto d n,·c,·--s i dc-1d•· dd r·ed i -..,·us...,clll do meu t 1·1111 1 t1 

A, d I i <1m,1" qu,' 1111 111,1, i 111,•111 ,, 11.i,1 dllldll11 1·,·,·1•11 d 1·,pcr· 1 ,·rll· 1 .i 

h u .f i.) d , • 1 , · i -a o d" out1'1l, ,.,, r 1 ,. ,�n ,. dt· f" j Cdl'lllll.._, um ou 

,li' n mcu p1·nccsso Jc AÇAO com d ..IJ. TT.

. 
t

. ,. t. ' JO(' fll' )I) ll' 1 •lllll1:·,11 1)1].S '-,() e" - ..., o o r �J .1 11 , z d , v o - o r ma , v o q u , '- , • , . . • fHll' llllld 

,1...,,. d,, amc1du r('cim,•nto prnfissi1111al 1' d ,,l,·ii;t1,1·d.11·i.i 11 111 1'1·1·Íl1 ,w..., 

t.i f.i-..,• d,· , idu. 
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Pesso<.11 mente concordo com o processo porque corH:orJu com 

a forma de e I e i ç3o na JOC, concordo com a e I e i ç�o por·qu<: concordo 

com a necessidade elegermos tr�s pessoas para a coordcnaçao nacio

na 1 . Sendo assim fico por aqui acreditando que as e idades na hora 

d e v o t a r "m I l '. v d r d o l
! 111 e o n t a <.1 s i m JJ I i l · d ç o e s I e v <1 n t <.1 J d s e q u e eu d u -

mi I i t .i11t.1• .iss,1111.i l'O111 os n1111p,11d11• i 1•0-.; ,. 1 ,. i his .i r,•spon-.;dh i I i d.id1· d1 !

cnordl'n.ir' .i .IOC' NAClüNAl. 

\ 

"O UNIVERSO NAO Ê UMA IDÊIA MINHA, A MINHA IDÊIA 

DO UNIVERSO Ê QUE E UMA IDÊIA MINHA. A NOITE NÂO 

ANOITECE PELOS MEUS OLHOS, A MINHA IDÊIA DE NOITE 

E QUE ANOITECE POR MEUS OLHOS; FORA DE EU PENSAR 

E DE HAVER QUALQUER PENSAMENTO A NOITE ANOITECE 

CONCRETAMENTE, E O FULGOR DAS ESTRELAS EXISTEM 

COMO SE TIVESSE PESO" ... 

(Fernando Pessoa). 



.... 
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.PROGRAMÁ E!.. AMPLIADA ,!2! 20/03/89 .!. 23/04/89 � -.. /- 'l- ' 

DIAS MARÇO 

20- reunião de preparação da visita nacional no. estado s.P.

21- finanças do estado

2a- finançaa do estado

2�e111 na.rio de estudo BH

24- BH

25- BH

26- BH

27-· DE MA1W1 FRANCA 

26- 1d••

29-idea·

ao ... idea 

Ol- idea 

02- idea

03-:- AJIIRIC.ANA 

04- idem

05- CiAJIPDUS
06- idem

07- S �1..lvT05

08- idem

09- idem

10- S10 PAULO

11- idem

12- idem

13- idem

14- prep/ enc. sindical

ABRIL 

15- prep. reunião ooord. estadual

16- N\Rv A

17- idem

\' � 18- � \J '\\i� � 'CJ
19- idem

20 e2l aontar infra- estrutura p/ rii coord. estadu.sl
2l e 22 reunião coordenação estadual
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� • .c'll • ,, 
1 

1 

l i 1 

I' 1 

111 

1 

1 1 

1 DATA 
' l 13-12-88 
I ' ,1�-12-88 · 
1 
1 120-12--88

21-12-88 
,11

1

22-12-88 
1 1 

JANEIRO 

07-01-89 
08-01-89 
13-01-89 

1 
1 14-01-89 
19-01-89 

� 

1 
20-01-89 

1 

1 

i' 1 ;, 

. il 

1 FEVE.1.tEI.a.O 
1 

05-02-89 
05-02-89 

1 

1 

ENTRADA 

08-01-89 

1 
06-02-89 

1 

1 '. 

.. 

1 ' 

VIAGEM 
.SP a santos 
SANTOS A SP 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AMPLIADA 

SPA AMERICANA 
AMEiICANA A LIMEirtA 
LIMEIRA A SP 
LANCHE 
TOTAL 

SP A LU1Ell\A 
AMERICANA A SP 
SPA LIMEI�A 
LIMEIRA A SP 
sr A LIMEIRA 
LIMEI.Ri\ A SP 
ONIBUS INTERNO 
LANCHE· 
xE.Rox 
TOTAL 

SPA SJC 
SJC A SP 
ONIBUS INTERNO 
LANCHE 
TOTAL 

• 

LIMEIRA 
SJC 
TOTAL 

TOTAL DE SAIDAS 

VALOR 
1,34 
1,34 

2,50 
0,60 
2,09 
1,00 

10,08 

2,90 
0,60 
2,90 
2,90· --
2, 90 
2,90 
2,85 
7,33 
0,63 

29,11 

1,85 
1,80 
1,87 
3,57 
li!, 09 

2,00 
3,00 
5,00 

L'.[9 ,43 

1 Cada cidade pagari 11,25 , com exessão a cidade c'.e Car1pinas.

, 
, 



VISITA D:\ AMPLIADA DO ESTADO DE SÃO PAULO 03/05/89 

MAIO 

SABADO-DOMING0-06 a 01 SJ e

QUARTA-P'll;IBA--10/05 SP FINANÇAS 
SABADO EDOMINGO 13 e 14 ENCONTRO SINDICAL 

SABADO E DO�NG0 20 e 21 ENCONTRO NACIONAL DE TESOUREIRO 
QUARTA-FEIRA DIA 17 SP FINANÇAS 

SABADO E DOMINGO 27 e 28 LIMEIRA 
QUARTA-FEIRA 31 SP FINANrAS 

JUNHO 

SABADO E DOMINO-O 03 e 04 AMERICANA 
·QllARTA-FEIRA 07 SP FINANÇAS

SABADO E DOMINGO 10 e 12 REUNI!0 -:JA COORDENAÇÃO ESTADUAL

' QUARTA-FEIRA 14 SP FINANÇAS 

SABADO E DOMINGO 18 e 11 CAMPINAS 

DE 19 a 30 PARADA DA COORDENAÇÃO NACIONAL AMPLIADA 

JULHO 

SABADO E DOMINGO 01 e 02 JUNDIA� 

QUARTA-FEIRA 05 SP FINANÇAS 
SABADO E DOMINGO 08 e 09 �ANTOS 

QUARTA-FEIRA 12 SP FINANÇAS 

� __. 13 a- 17 MAUA 

DE 22 a 30 l'RANCA 

AGOSTO 

DE 03 a 11 SÃO PAULO 

SABADO E DOMINGO 12 e 13 - REUNtlO COORDENAÇÃO ESTADUAL 



... . . 

JO/O4/89 PRE:3'1'1\Ç�O JS __ QNT .. S 0A �·,.11IAJ.J;1 

MARÇO DAl'A 
11 /03/t39 
12/03/d9 
26/03/��9 

ABRIL 04/04/89 

TOTAL 

07 /04/d9 
10/04/89 
19 /04/39 
21/04/8'3 

TOTAL 10/04/89 
TOTAL l 3/04/J9
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL DE SAIDA 
TOTAL DE ENTRADA 
TOTAIS 

CIJ,1Dê 
. } A LH�:�lFlA 
LIMEiíL A sr

SP A FR \NCA 
FRANCA A CAMflNAS 
CAMPINAS A SANTOS 
SAN'i0S J\ SF 
sp a j ,.rn ,ü ai 
JUND.l AI A SP 

TELEFONE 
AGUA/LUZ 
ONIBUS INTERNO 
XEHOX 
CORREIO 
ALI MEN l' AÇlO 
MATERIAIS 
OUTFIOS 

V !',LOíl 
2,')0 
2,<)0 

7,. :o
5,50 
3 ')r:; ' , ·' 

1, (iC:, 
1,20 
1,20 

26, 30 
7,00 
8,00 
9,27 
4,26 
1,83 

24,24 
13, 68 
üQ,80 

,,95,38 
· 2,00
93,38 

CADA CIDADE DEVERA PA�AR 

§�§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§j�\§§0§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

SER JOVEM N1t0 E AFEtJ.',S vrv.::R 
NUM MUNDO DE SON:10S ONDE TUDO E FESTA 
E O AMOR PARECE ESTAR EM TODOS OS OLHOS 
SER JOVEM g ACIMA DE TUDO 
ACREDITAR NA LI BERTAÇ'JtO. 
FE SER TRANSFORMADOR. 

DORINHA/ANTONIO-RJ 

§§§§§§§§§§§§§§§�§§§§§§§§S§§§§§§§§§§§§§§§§�§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

' '. 1 

AMPLIADA 



PHOG.HA.t1A DE FORt1AÇAü PAHA JOVENS 1'HABALHADOHAS 
TRABALHADORES. 

Al'RESEN'fAÇAO: 

E JOVENS 

Por que desenvolver um projeto desse tipo? O que fundamenta sua 
reali�ação'!Eaaa deve ser a pergunta que todos estejam fazendo.·· 

r 
f 

Depois de tanto tempo e de tantas discussões paralelamente na 
JOC, nas meaae de bares, nas rodas de amigos, nos quar·tos nas 
revisoea de vida e acao operária {RVAO) o tema afetividade e
sexualidade sempre foi de ataque mesmo que fluíssem 
voluntariamente. 

' 1 

Nos momentos organizados pela JOC vale a pena destacar o Encontro 
Nacional de Jovens trabalhadoras realizado em 1891. Em 1992 no 
5Q CNJ'l' onde deu para perceber que existe uma grande vontade por. 
parte doe militantes e doe jovena trabalhadores de aprofundarem 
eeae aeaunto, ao mesmo tempo terem mais elementos. 

No bQ CNJT desde o processo de base até a nivel nacional, o tema 
Atetividade e 8exualidade, foi um dos preferenciais doa jovens 
envolyidoe, 8(:)% dos Congressos de Base realizados discutiram esse 
tema, no Congresso nacional dos 600 delegados presentes 30% se 
inscreveram·noe grupos de afetividade e sexualidade. 

- "'

Outro elemento é, que no r.io.eso dia-a-dia em contato com os jov·en.e 
trabalhadore.e o conteúdo predominante é a vida aretiva de cada 
um, mesmo que eseee bate papo n�o vci. a lugar nenhum, dá para 
perceber a neceeeidade dos jovens de estarem comentando sobre 
eese assunto. 

Em função deata necessidade a JOC em algumas cidades já está 
realizando seminários de estudos,encontro de jovens 
trabalhadora.a.debates com temaa específico relacionados a questão 
de gêneros, etc. leso na perepectiva de responder as necessidades 
apontadas pela juventude trabalhadora. Dessa forma os jovens 
encontra na JOC espaço para debater sobre essa realidade. 

Huitae organizações especificas desenvolvem seu papel frente a 
eaea temática, as vezes com um publico alvo não tão especifico, 
principalmente no tocante a juventude trabalhador·a.. 

A JOC a partir desse Projeto de Formação, pode dar novos 
elementos aos militantes no desenvolvimento de euas ações 
oferecendo aoe jovens trabalhadores eepaçoe de forma.cão e 
informaoâo. contribuindo para uma... inee:r•cêto maior na 
realidade,poeoibilitando av�ncarmoe no desenvolvimento das ações 
e inicia.cão de outro� jovens â JOC. 



OBJE'l'IVO Gh'RAL: 

Capacitar um quadro de militantea e pessoas que tenha 
afinidade com a JOC que poBeam desenvolver atividades de 
orientaçao aexual para jovens trabalhadores (as) adolescentes 
atingida pelaa ações militantes. 

•, --� 

Criar espaços de formação e discussão da realidade de vida da 
jovem trabalhadora sobre: 
Aceaao à intormacões sobre o funcionamento do corpo, conhecimento 
e escolha doa métodos contraceptivos, Aids, outras doenças 
sexualmente transmissíveis e da saúde em ·geral. 

Instrumentalizar os mi�i�antea frente ao tema 
sexualidade possibilitando melhor desenvolvimento 
militantes. 

afetividade e 
·daa acoea

Ampliar os espaços de discussão dentro da JOC frente a questão de

gêneros. 

'l'rabalhar a formac!ío e informação da juventude trabalhadora, 
poaaibilitando que esse projeto seja um meio para que os 
militantes possam desenvolver suas ações de atingir e iniciar 
jovens à JOC. 

O.BJK'fIVO ESPECÍMICO: 

Atividades para Jovena Trabalhadora: 

8er eapaço onde e.e Jovens Trabalhadoras poase.m partilhar sua 
realidade especifica enquanto Mulher. 

Atividadea para Jovena Trabalhadores: 

Aprofundar a formação recebida desde a lnfãncia, vivencia de sua 
afetividade e eexualidade e o papel que cumprem na sociedade. 

Atividades conjuntas de ambos os sexos: 
Aprofund�r como ambos vivem e assumem sua afetividade e 
sexualidade, dando enfaae a AlD8 e gravidez na adolescência. 

Atividades Para Jovens Trabalhadoras e 

Militantes de 20 ã 29 anos: 
Jovena Trabalhadores 

Contribuir na formação e informação frente a questão de 
género.proporcionando a sensibilize.cão e gerando uma consciência 
politica entre oe (ae) militantee, para o fortalecimento das 
organizaçõee dae mulheree. 

Atividadee Vara Monitores: 
Capacitar um Quadro de monitores (aa).que tenham motivação e 
disponibilidade para, em conjunto com oe militantes,acompanharem 
a formação de Je.fs, adole�centea em suae cidadee,estado,no 
aepectoda afetividadee sexualiclade,coneiderandoarelac�o degênero. 
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Db:SENVOLVIM.KNTO DO PROJE.'TO_ 

Eeee projeto integralmente 'contêm�. três Instância e Etapas: De 
Cidade, Eatado e Regional. 

**** A NIVEL Dli ClDAD�: Encontro específico para Jovena 
'frabalhe.dore.a e Jovem:, 'frabe.lhe.dorea e en(?ontroa c�mjunto·a. 

Kncontroa de Jovena 'frabalhadoraa de 14 à 19 anos. 
'l'otal de encontros: 04 
l>uracao de 1 dià cada . , 1

Participação média:· 25 pessoas. 

Conteüdo: Principaia aapiraçõea, papel na sociedade, 
protiaaionalizacão, conhecimento do 
adoleecéncia, métodos contraceptivos, 
sexualmente tranamiaaiveia, etc. 

corpo, gravidez · na 
Aids, outras doenças 

Hncontro de Jovens Trabalhaqorea de 14 à 19 anos. 
Total de encontros: 0�. 
Duração de 1 dia cada. 
Participação média: 1b pessoas. 

Conteüdo: Como vivem a Afetividade e oexualidade,puberdade,Aida, 
outras doenças sexualmente transmissíveis. 

Kncontro de Amboa oa oexoa de 14 à 19 anoa. 
Total de encontros: 0� 
Duração de 1 dia cada 
Participação média: 40 peaaoaa. 

Conteüdo: Como cada um vive e assume sua 
eexualidade, gravidez na adolescência,Aids, etc. 

afetividade e 

Encontros de Jovena 'l'rabalhadoraa Militantea da JOC DE 20 à 2B 
anoa. 
'l'otal de encontros: 0� 
Duração de � diae cada. 
Participação média: 10 militantes. 

Conteüdo: Corpo, corpo e poder, contracepção, métodos 
contraceptiveis, papel e participação na sociedade, mercado de 
trabalho, profiesionalização, politicas publicas, etc. 

**** A NIVEL D� ESTADO: Jv ... t...J

�ncontro de Jovens 'l'rabalho.dorae e Jovene 'l'rabalhadorea de 20 â 
21> anoa.
�erá realizado; 1 encontro em cada Estado.

3 



Duraçao de 3 dias. 
Participação média de 30 â 45 pessoas. 

Conteúdo: Mecanismo de opressão da mulher, co-responsabilidade na 
diviaao aocial do trabalho, .métodos con�raceptivos, etc. 

***�,.A NIV.KL HEGIONAL: 

Encontro de Monitores: 
Total de encontros: 03 
Duração de_. 2 diaa. 
�articipacão média: 1b pesaoae. 

' 1 

Conteúdo: aegue a baixo. 

't 

) . .. :;, ' ·-

Encontro kegional de Jovena Trabalhadoras_ 
�8erà-rea1izado: 01 encontro 

-·· 

Participação Média de 60 peaaoaa com aaaeaaoria e coordenação. 
Duração de 3 dias. 

Conteúdo: História da mulher na sociedade, enfocando sexualidade, 
divisão de trabalho, profissionalização, aaude e direitos 
reprodutivos, politicas públicas, etc. 

**** AVALIAÇÃO 00 PROGRAMA. 

Avaliação nea cidades: 
Total 02 encontros, sendo por niveis para o público de 14 à 19 
anos e para o público de �0 à 29 anoe. 
Duração de 01 dia cada. 

Avaliaçao à Nivel Regional: 
8erá realizado 01 encontro 
Participação média: 36 pessoas sendo: 
l'I Coordenadores Nacional da JOC. B; 
15 Monitorea; 
�4 Aaaeesores. 

4 
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.PROGHAMA DH FOHMA<;AO DOS MONITORES. 
l. 

Objetivoa: 

Formar um (;quadro de peeeoae com condicoea de contribuir na 
formação de jovene trab�lhadoree adolescente frente a vivência 
de eua afetividade-e eexualidade. 

' f. ' 

Criar condições para que eaae quadro de pesaoaa deaenvolva o 
conteúdo junto aoe demais militantes da JOC. 

�ossibilitar que eeae monitores possam 
deeenvolvimento do projeto no tocante ao 

contribuir com 
conteúdo e na 

realizacõea daa atividades. 

Atividades para oa monitores: 
No total teremos tres encontros 
desenvolvido com conteúdoe 
continuidade de um para 
progreeaivamente o conteúdo. 

de formação cada 
diferencie.doe, 

outr·o, sendo 

encontro será 
garantindo e 

desenvolvido 

Por ieeo é necessário que nenhum doa participantes faltem, poia 
isso pode pre,1ud1car o projeto como também a própria t·ormaça0 em 
que o curso possibilita. 

Conteúdo à aer deaenvolvido: { � r{

�rimeiro encontro: Discussão e compreensão do 
metodologia, afetividade e sexualidade, como 
conteúdo nas cidades. 

projeto e sua 
deaenvolver o 

8egundo encontro: Fazer 
corpo.puberdade, aborto na 
fazer uma avaliaçao doe 
monitores com oa jovens. 

um processo de conhecimento do 
adoleacencia, métodos contraceptivos, 
primeiroe encontroe realizadoa doe 

'J.'erce iro encontro: Conhecimento 
tranemisaiveia, tratamento como se 
planejamento da continuidade · com 
envolvidoe. 

CABE AOo HONITOllli8. 

das doenças 
prevenir. 

oõ jovens 

eexualmente 
Avaliacao e 
trabalhadoree 

trabalhar em conjunto com os militantes da JOC na cidade, 
contribuir com a preparaç�o das atividades à serem realizadae. 



Se co-responsabilizar pelo desenvolvimento 
principalmente no tocante ao conteúdo. 

do projeto 

Assumir o projeto náo somente em sua cidade,tendo disposição de 
cobrir as demais cidade em que o projeto esta sendo desenvolvido, 
onde nao tem monitor . 

Após ·cada encontro de formação repassar o que foi desenvolvido de 
conteúdo para oa demais militantes, para que poasam junto 
pensarem o desenvolvimento do conteúdo das próximas atividades. 

G�be aos monitores estar presente naa reuniões de preparação daa 
atividades nas cidades no intuito de contribuir assessorando-os. 

' 1 

Aoe monitores militantes a partir doe novos elementos impulsionar 
aua açào militante, atentando para aa ne6eaaidadea apontadas 
pelos jovens trabalhadores frente afetividade e sexualidade. 

l'INANCIAMEN'fO. 

As passagens serao assumidas pelo projeto, correspondente a 
participação noa encontro de formaçáo, Hegional e ou Estadual. 

Quem coordena o projeto'? 

A nivel �acional: foordenação Nacional Executiva e Ampliados da

região sudeste. 

A nivel de cidade: Coordenação de cidade juntamente com os demais 
militantes. 

-7-
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PROPOSTA DE PAUTA PARA O ENCONTRO ESTADUAL SINDICAL- - - ----'- ----- _,.;;;;;;..;;;;..;;;;..;.;;.;.:.;;;. 

Análise-

Ação-

t Conjuntura 

* Economia do Estado de são Paulo

* Situação do Movimento Op. hoje

* Situação do Partido hoje

* Partindo das experiências Militante.

*Situara Joc nos ultimos 10 anos.

* OQlD.0 foi se dando a intervenção na Joc.

* Reflexo de nossa.ação dentro do movimento

Operário e na Joc. 

- Mandaremos mais subeidios em brava.

- Essa encontro se realizará em Bragança Paulista no mesmo

local onde foi feito o seminário sindical. 

- Favor levar roupa de oama e cobertor.

BOA PREPARAÇÃO • 



S10 PAULO 92 de JUNHO de i989 

PROPOSTA DE PAUTA PARA REUNI10 DA COORDENAÇ10 ESTADUAL 

SABAD0:9:00 Aprofundamento da JOCESP 

Analise do Estado SÓCIO·POLITICO-ECONOMICO. 
Deatr9 dessa análise quais ae cidades prioritárias? 
Partindo do histórico (material) da joc do estado de SP

Situar: dificudades,necessidades, avanços, causas,exigências. 
Frente a coordenação , ampliados , cidades ••• 
Pistas de saidas e projeções 
Estão sendo' convidados para esse aprofundamento: 
SILVi\JiA 1 SONIA,ISILDA,MANOEL

1
ABIB,BOSCO,NONATA,SANDRA,GOIABA,OOL,! 

A
1
LOUDES,REGINALDO 

DOMINGO: 8:00

OBJETIVO GERAL- Adquirir mais elementos para encaminhamentos e

projeção do plano, capacitação da coordenação, 
avaliação e passos do plano estadual. 

AÇAO DO MOVIMENTO- encontro eindinal�(anterior, próximo e o nao.) 
-- intercâmbio do Luiz· 
-plano da Sandra.
- visita do nacional.

COO;RDENAÇAO ESTADUAL- saida da Vera-
- aprofundamento do sabado·
- plano da coordenação estadual.

CONGRESSO- avaliação da SIJTe continuidade 
- rever a comissão de encam.in)lamentos do congresso

FINANÇAS-encontro de tesoureiro(nacional, estadual) 
- como estão trabalhando o planejamento.

IGREJA- encontro CRL

- como as cidades estão trabalhando esse ponto.

AN�LISE DA REALIDADE- que iipo de analise as cidades estão fazendo? 

EXTENSAO E FORTALECIMENTO- colocação das cidades,ver pistas que saira.a 

ASSESSORIA-situar o que se tem nas cidades. 

AVnIAçlo .ib:O o� 
SECâÁRIA-Ana e Marli 
COORDENAÇAO- Tina e Ana (SP) 
LOCAL-ACO rua Fernão Dias no14 Utinga fone 4129851 

descer do lado direito do trem 



PROTESTO CONTRA A, INTERVENÇÃO NOS SINDICATOS DO ABC PAID.,ISTA

Sexta-Feira pela manhã foi decretada pelo Governe Militar mai� um 

ato contra os trabalhadores: a intervenç;o nos Sindicatos Metal�rgicos 

do ABC Pauli�ta que estavam dirigindo legitiman1ente a greve por melhor�s 

sal�rios, por melhores condiç�e8 de trabalho e em busca de uma melhor or 

ganiznç�o sindical. Esta foi n resposta do Governo� decisio soberana de 

uma Assembl�iR com mais de 80.000 trabalhndores. E par� que se faça va -

ler esta arbitrariedade usa-se a força bruta, invade-se os Sindicatos e 

coloca-se nas ruas todo o apnrnto represHivo montado ao longo desses 15 

anos, exclusivamente para reprimir brutalmente os mais sinceros interes

ses e reivindicaç�es da classe trabalhadora e do povo. 

O que est� acontecendo hoje? Forn e dentro dos Sindicatos, na po� 

ta das f�bricas, em suas casas e nas ruas, os metal�rgicos e�tio em gra� 
de quantidade sendo arbitrariamente presos e espancados. Espera a violin 

eia policial com isso, impedir a Assembléia Geral da categoria, espalha.!!, 

do o terror e o medo entre os trabalhadores e suas familia�. 

Nos que apoiamos desde o início as reivindicações do� metalÚrgi.��. 

cos do ABC Paulista estamos agora, mais do que nunca solidários para 

com os oper�rios arbitrnriamente presos, desempregados e com o seu�1Sindi 

cato sob odiosa intervenç;o e revoltado� contra este ato de extrema vio

lência e desrespeito para com um povo que anseia cada vez mais Liberdade 

e Democracia. 

· - PELO RECONHECIMENTO DAS JUSTAS REIVINDICAÇÕES DOS METALÚRGICOS;

PELO DIREITO DE GREVE; PELA LIBERDADE SINDICAL; PELO FIM DAS INTERVEN 

ÇÕES;PELA LIBERDADE E PELA DEMOCRACIA. 

DEPUTADOS FEDERAIS: 
Délio dos Santos 
Edson Khair 
José Frejat 
José Mauricio 
Marcelo Cerqueira 
Modefto da Silveira 

DEPUTADOS ES�ADUAIS: 
Alves de Brito 
Francisco Amaral 
Heloneida Studart 
José Eude� 
Paulo Cesar Gomes 
Raymundo de Oliveira 

VEREADORES: 
Antonio Carlos Carvalho 
Coimbra de Mello 
Helio Fernandes Filho 

Sociedade do� Ami�os de Bairros d� Nova Iguaçu, Comiss;o Diocesana de�� 
Justiça �.e Paz de Nova Igunçu, Associação dos Atrores do RJ, Comissão Pe,E. 
manente Pela Liberdade de Expre�s�o, Associaç�o Cariocu de Produtores Te 
atrais, Associaçio dos M�dicoH Re�identes do RJ, Associaç�o Brasileira ·7
de DocumentariFtas, Federação dos Teatros IndependeTitef; do RJ, Dire!Ório 
Municipal do MDB de Niterói, Comitê Brasileiro Pela Anistia, Secretario' 
Geral do Centro Brasil Democrático, Comissão Nacional Pró-UNE, Conselh6' 
de Entidades Estudantis do RJ, DCE PUC-RJ, DCE Mário PratR UFRJ, DCE u ·.

Rural, DCE UFF e mais 11 Sindicatos e uma Federaçio. 

ATO, PUBLICO de SOLIDARIEDADE hoje 2é! f _ 19 hs 
local: ABI RUA Araújo Porto Al egr� 71

leia e passe adiante 
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; / (_J 
�ueim.c.'1.dos: 500g de milho de pipoca 

50 convites 

salgo.à OS 

* Greve dos Professores: Alguns militantes envolvidos

na greve - Cida, Terezinr��, Rosemar e Derli. 

semanas. 

, ! , d d . , ,._ .i1 .. greve ef:n;a uran o Ja a vs.1 oom. te.J1po, cerca de 02 

Os professores estão tornando seu movimento a pÚbliQ 

co, fazendo manifeste.ções p3_sseatas e estão m.obilizs.ndo e q_ue está 

até encentivando a discussão entre trabalhadores • 
.... , 

A . t . , .,. " , ,-<li �nvat...ir:c1m a secre ario.. e: e �-,nucaçao e e.xigirarn ur1 pa-

:po com o secretário da educação e foram recebidos resgu.adados de 160 

policia.is, para receber 10 professores do encino pÚbJ.ico. A repre -

ção contra nós trabalhadores está cada vez · ,,_is clara. 

ce llil e ic: · J.e a e;rwe zonais. 

As diretor-::r: est3'.o s.poi.:.u1do ' , 
OS 'te�.: :u t·J ju.nto aos pro-

fessores. 

·* l\fal tirão ele ErJ.son asfj os: ize::rar1 t�nifr-,c-1 ·to..ç Oes con 

tra Paulo T .ueone, realizando o seu enterro. 

��ta- 0 c� --�a.�on em �-en+e � J.:;� o L,y _ .......... ,1 ... tJ .....:. -- .1. . .., - casa do prefeito.

******************************************************************** 

Vera 

Ohatul.Ja: Cida, .i:e_ezinll2., Ec1r,.éa, Roselene, Cristia; e 

-

,s tao -,.rcna_o _ ta po.r& sont2re,D. e;n conj 11 nto. 

e 
. , -

ono 00 �:0_ cc�t� o. 1m: 

�·,é;-.- cJtá j oga.Y1.d.o 1Je;j o nas fin::.n'l' as da Cidcule � vem. cor1Vt':!:r';'..,:nc":.o con 

o 11ecs oaldo -bairro que mora. Está acompanhando o 5rupi:nho de

jovens trabnlhadoree junto co111 Rose.

H.oselene - está deserê�pre0ada opta. em desenvolver uJn trab.,llto com os 

�, t . ' � d +' 1 d jovens no b&irro e "'ª em 1-rn grv_r,iru10 I orma o e es .,a envo_ven o -se

na associação . 



Cida - Está :;:--reoc·upads.. em participai" , est:.: firme entendendo cn.do. vez 

ll':'l.iS e está o.e o,1g1::cJ1.hr:ndo 02 j ove�s d-'7. categoria. 
,·r ' +' ..e,, • ,. t · 

1 
· ' · t ' 1vera - e pro.!.essora e .LOl , agora, eie 1v2ü·� no m.un1c1p10 e es a envo 

. ,., 

viela na as:';oci2.çao de moradores cleviJo a co ranç,1 d.o pessoal 

do bairro. 
, , . IJristina - esta no comerc10, sente a necessidade de convercs..r, mas o 

trabalho está &trs.palhanüo onr. fTticj --:,;;-;_cão devido a carG:a .. .... -> ._, 

l• - d 0 , N Ava 1.açao a '-'OOruena,iao: 

Chatuba está dentro de , ... uXJ. i,ücía-:;ão e estao buscando 

se orgo.nizare.m.. Estão clareando mais o rlaneja.rEento do mov. e tentan 
, � . � do desenvolver o minem.o de açao q_ue seJa, ôs ovens estao com. um pouco 

de dificuldade devido os problemas pessoais e faniliares. 

Sentem a necessi ade de discutir sobre a vida dos jo-

vens e cleles e, ver q_ual a op;a. ; 1 (-· 
.;.. ..,_ ... ou jovens vão fazendo _para. se ira 

,.,,

balhar UJna açao mais concreta. 

0ueimados: MÔnica, Silo.:-::, 5uselivia, Rose, Ronaldo 

Silésio, Cardijn e Luiz Carlos. 

MÔnica tê::!l. preocu . .J.::,,;ão crJ. l ,é,, fábrica, mas o espa;o de 

trab&lho (Departamento Pessoal) impede nue ela desenvolva ação no mo

mento. Pu.xa xom os outros jovens o gru.po de fábrica e no gru.po viram 

a,.i. importância de travaJhar esta ação com oa trabalhadores t;a :f'�brica. 

que moram perto da oaaa d'ela. 

Silaa - Trabalha numa m.etalurgica·:, ( cozin.heire) está 

envolvido no locai de trabalho, participou ã.as campanhas.1 sail.ar:iais.: da. 

cartegoria. 

Silésio - ficou deeempregade,ua a.gera está, trabalha;!! 

do numa firma de constração na :parte de estalaçi,ea:hid.rau.licas. Te11os 
-

que ver a epçae que ele vai fazendo. 

S.,Se1Ívia - depoia;daque1e pap• co• a Terezinha e• 

Negão ela caminhou aais na pespectiva êle cenhecer o J.oéail. de trabalhe 

j11:a:to com a Rese na mesma f•brica. Esrio envoJ.venãe oa j OTen.s em re� 
· "" 

JUees que elas conTocam. 



!!!! - ante• estaTa wa pouco indefinida, :raas agora 
q 

Te• avançando taabé• na fábrica. Elltá tamb�m. no grupeie fábrica. 

Carden - volta de são Paulo, já está precu..ra.nde trab_! 

1ht e vai ficar junto eem o gnipe de flbrica. 

, Luz Carlos - e•ta procura.n.de trabalh• no distrit• I!_ 

dustria1, Tai ficar perteneende • grupo de fábrica e está procurande 

trabalhar em 1IU :tábrioa, ·. vai ·ficar no grupo perque acha:, que pote e•.! 

1irinir e, fica 11ais perto da casa à.ele. 

Ae�es que Quei:mades está avançalldo na pespectiva dat 

ação mais concreta na fábrica, o pessoal está assUllindo legal o que f 

falta e est� prejeta.nà.0 maia este trabalho. Os militantes estão conhe 

cendo o movimento a partir das pequenas coisas e isto facilita e avan. 
-

t• iesta ação. Pespectivas de :firmar o grupo de :tábriea. 

Migu.el Couto: J••ild, Derly, Paulo Rese, Zeídam. e Y� 

ra 

t, l � . -
Jeaild• - es a com pespectiva de desenvo ver uaa aç�• rua. associaç�• 

de moradores. Fiat4 de•e•pregado. 

l?au..lo - também. tem. pespeetiva no bairro ee• Jesildo e Zeida.a. Estí 

traàalhando no eaoritéri• da Itapemiria n• li•. 

Ze:tclp - ea .. tá� um. poaco incle:tinida em sua opç�• pele àain-•, mas parN

qµe está di•cutirulo. 

Del!'lill· - é pro:ressor, ee1' •e aprexi:aando aai, da ea.t.egeria e eav4, en.

volTid.•• e• v,iriaa tarefa• que� proposta &1 ele se• ea1iar ae 

ligando ao ••viJleni•• 

I.He - te:m. clare -a ação � não Te autro 11.eio para a erganizaçie do ª"'•
-

•pe�i• hoje está firae no local de traàalho e envolvida JI.B.

greTe.



Tera - es·t;á dtaeapregada., pa.rtieipa à.• gru.pe a. peuco te•po, part:ieiP,! 
-

va da eriau de M. Cote. Asswuu a.a :t'i:na.nçaa io gru.po •em te',' 

11Uito clara a queat&o. 

ATalia.iãe_� Core_F.j.. 

No �ei• pa.reoia que o gru.po tinha. elare • ee:m.e iam. cam.inbo.-Tj 

peia hGje perceàemoa que o grup• não tem u.aa linha ie!iaiia:dentre iat 

•rien.ta.�;0 que eatá se dando na Cidade, • ee:paçe � u.is leva.de pel•

Derli que ta.a•�• te .. �'IES:aa.s dificuldades ia grupo e, tra•alha o que

ele projet8entimos a necessidade de nós da coordenação irmes até lá

para colocar o que estamos fazendo em Nova Iguaçu e eontriàuir coa •

grupo para juntos avançarmos em conjunto.
, Vim.os qµ.e e um. dos gropos que precisames inTestir nWR pr• -

cesso organizativo devido a realidade io iairro.e dos jovens traàa.111!: 

à.ores. 

Frente o que os grupes estão desenvolvendo nos leoa.is de tr 

traàaJ.ho e no àairro, a coordena9ão faz waa análise e Te que os gru. -

pes d�em estar sendo acompanhados por ela. 

Porque este a.compa.nhallento? 
,., 

Quando nos organizamos .. grupo eu uma açaa:, •• leoal de tr&L 
-

àalho iep�ia as coisas vão perclendo pique por falta de encaminham.ent� 

e para 4.ue iato :não acon.teça, • aeoapanha.llente é válii� taaaéa para, :::·orta 

f ertaleoer�•dl.uai.re ie li.ili tant& i51. JOC lU hoje. 

A partir aaá 11;1. eeordena9ã0 se iiTiiiu per àair:ro. 

Papeu ••• acoapa13.ha.w.entea: es�á e••Tersande e•• caia aili 

ta.nte e Teni• • que ele pri•riza na ação e planefar eatá açãe, leTa.r 

ea conta a realidade que ele TiTe e a sua Tida. 

Participar das reu.niie• ie grupoie fáarica ou traàalhe e 

à.a• reuniÕea à.o• àairros e ie gr1.1pãe. 

llâwam•·••••...-Sn:x:uw,á 



Estes aoeapanbantea taa9�• estarãeieaenvelTeaie mu.a:açãe •• 

àaQrro eu n• local de tra•alho, 

EatiTeraa presentes neate: 
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F.cinea 

Terezinha 

Cariijn 
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5 - Impbtrtaçãb e Exportação -3-

- Os tl:. UU. realiz.am 40, dos seus hegocios com t�iro mm
do,

- O Japão realiza 50\ dos seus negocios também com terceiro
:istd revela a :importancia do terceiro mundo nó comercio

lirt(!rnaciotlal.
6 - bentralização do poder econbmico. 

- 6 llisterna faz com que tm pequeno grupo d� �ssoas centr2-
lilre o ;p::,der economico. O terceiro mtmdo f'az pat,te inte

#al deste sisterra capi·alisrro internacional é a causa
principal. do subdesenvolvimento. 76% das atividades econo
rriicas das Empresas Transnacionais se condmti"ain na Asia,
África e Alnf,rica Latina.

II - EFEITOS 00 SISTWA CAPITALISTA INTERNACIONAL NAS REI.AÇÕES INI'EFNACIQ 
NAIS. 

Até 1950 o mercado internacional tinha tlTffi estrutura BIPOLA.R: 
-'Peíses desenvolvidos 19 mundo 
- Países subdesenvolvidos 39 mundo

Cem o crescimento das Thtpresas Transnacionais por volta de 1960 o 
mercado internacional ficou dividido em 3 blocos. 

a) Países ricos em CAPITAL, TECNOWGIA e RECURSO� NA'IURAIS
(EE.W1 Canada. 1 Austrália, Ru�sia) 

b) Pafses côm CAPITAL, TF.cNOLOGIA porP..m seln ried.irsos hatura:ls
(Europ:i.) 

e) Países ricos em RECURSOS NA'ruRAIS e sem capital e tecnologia

(39 mundo) 

A partir de 1970 o mercado mundial se divide em 4 polos - Mercado 
MULTIPOlAR. 

a) EE. UU. , Canada, Australia ...
b) Europa e Japão que utiliz.arn 80% de recursos externos.

e) Países ka.bes, Venezuela, México, Brasil ricos em Fecursos Natu
rais.

d) Haiti, El Salvador, Bangladesh, países marginalizado� onde há es
cassez de recurs�s, de capital e de tecnologia.

' 
' 

Os pc1.íses do grupo e comecam aqmn.üar capital e poder poli tico ex: 
Pet:rod.Ólares. Se os Arabes retirarem os petrodÓlares criaria uma crise m:>' 
netária de conseéJ_uencias tão drásticas cctno nos anos 1930. 



III .. C'ONCENTFAÇÃO E CENTRALIZAÇÃO 

- Países marginalizados se agrupam no gr'lipo 3.

- Países absorvido se agrupe.rn no grupo�

Este sistEJIJa internacional de concentração e centralização começa a 
ser copiado a nível nacional. 

- Cidades irodernas cheias de favelas
- Zonas absorvidas
- Zonas marginali:zadas

� a teoria da dependencia.
Nas metropolis um peque:m grupo ( oligarquia ) controla o poder. A

grande rraioria não pode intervir, é 11tilizada pelo sistema. Esta olig� 

quia existe também nas �idades satélites • 
O sistema de colonia ainda existe e funciona com outros mecanisJros 

de controle financeiro e comerciário. 
Controle de CAPITAL e de TECNOLOGIA nos países à� recursos naturais, 

ex: Canal do Paraná, ponto extratégico de comércio internacional dosEE.Ul'.. 

Dependencia eccncmica � para o Panamá se.ria impossível construir so 
zinho um Canal. 

Pontos de reflexão dos grupos 

- Tornar consciencia dos sistem:i.s que geram a pobreza.
- O estado de pobreza é que sustenta e faz sobreviver a estrutu-

ra :r.10ntada.

- Descobrir as causas reais cesta situação.
- A Igreja pode se� um,.-:1 força que J.egi tirra o sistena ou cria sis

temas alternativos e sofra--5 ps--rseguicões.
- Descobrir qual é o pmj •'?!to social do povo.
- Criar alternativas para caribater o sistena de poder.

IV - EFEITOS POL!TICOS 00 ID·JOMENO DAS D1PFES1\S TR/11-JSNACIONP.IS 

1950/1967 - O mundo ocidental te.rn grande cresc:ima-rto industrial e e

conomico, grande parte atribuido às Dnpresas Transnacionais que se. apre
sentam com um sistema eficiente na exploraqão dos RECURSOS Nfl'IURJ.IS e efi 
ciencia de trabal."1o. 

V - CONSEQDrnCIAS POLÍTICAS 

19 54 - Surge a organização BILDERBERGER. EE. UU. e Europa se reunen 

arn.ialmente e nasce. MERCPJX) COMUM EUROPEU, MARSHt.LL Pl/1H, OTAN para o re.§_ 
tabelecimento da Europa arrasada pela 2ª grande guerr2.. O J a.pão reo p2rti_ 
cipa deste projeto político. 

1967 - Aparece o Japão corro grancie potencia industrial. 



• 
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1973 - Começo das Crises Economicas 

Tensão entre o capitalisrro nacional votado para os lucros nacio 

nais e o capital.ismo �onal que da maior importencia aos lucros a 

nível internacional. Nasce a COMISSÃO TR!IATEAAL - C. T. L. ( EE. W. , Eu..YD 

pa e Japão). 

A C.T.L. agrupa industriais, intelectuais (ce�tro de estudo e 

planejamento) e poli ticos dos EE. UU. , Europa e Japão. A primeira reunião 

da C.T.L. realizou-se em 1973. 

VI CAPACI'fRÍSTICAS IMPORTANTES 

1 - A C.T.L. quer estabilidade e crescirrento e tem conscien

cia que isto não se consegue com mundo dividido em 5 blocos e por isto 

tem critérios de acordo com os seus interesses. Estes interesses se cor1"' 

centram nos blocos �,.!?. e �- O bioco i está entregue à sua propna sorte 

( rrarginalizado). 

2 - Para a C.T.L. o problema do mundo está entre o Norte-Sul 

e não ffi3.is entre Este-Oeste. Nesta conceituaç5o os blocos� e E. fornBm 

o primeiro rrundo e os blccos � e i o terceiro mundo.

3 - A. C. T. L. quer integra mercado socialistas dentre do sis 

tema c:1pitalista e assim começa a aproximação com países socialistas (CO 

MECON
> 

CHINA) 

O mercado socialista poderá contribuir para evitar a Cl'.'i_ 

se do mercado capitulista, hoje, POwTICA DE DETENTE. Tertsões: Kiss�r 

X Eanzer por causa das opiniões diferentes a respeitô desta integração. 

4 - Controle dos }bvimentos Social:1.stas, sobretudo na· Europa, 

Portugal, Espanha, Italia, França, ex: Campanha dos Direitos Humanos. 

Carter e a C. T. L • . P, C. T. L. contribui diretamente para que 

Carter seja eleito presidente dos EE. UU ,. 

VII - FiliAUMDES D\ CN-P.t'NHA ros DIREITOS HUM/1NOS 

Pare cs EE.W. representa: 

1 - Uma s2Ída moral f2!e aos impa.sses criados pelos 2conte
cimentos VIETNAME, WA'YJ-IERGATE � CIA, LOCKHEED, I . T. T. 

2 - Desarticular o projeto socialista na Europa e na Africa. 
3 - Amenizar o descontentamento da P-merica Latina a:. 

- Baixo crescimento econorru.co.

- Desemprego.

- Estagnação.
- Infre..ção acelerada.



4 - Crise econanica mundial: 
- Assegurer que a econania mundial seja controlada pelas tréé

potencias do Trilateral EE. UU. , Europa e Japão.

- Fazer algumas concessões para que o povo possa melhorar um 

pouco seu nível de vida.

OS REGIMES 

Os regimes MILITARES e de SEGURA.NÇ'A NACIONf,L surgiram, a par

tir de 1960, para reprimir os mvfulentos populares e sindicais pri� 
ciP3-Jmente na America latina. 

Os regimes DITATORIAIS trazem estabilidade política �as nao 

criam mercado interno e não ajudam o crescimento globa.1, p:era crise 
econanica. 

Para o C.T.L. os regimes ditatoriais não são eficientes. Efi

ciência para a C. T. L. é ESTABILIDP-DE E CRESCIMENTO ECONOMICO. Por 
isto respeita os Direitos Humaros, inclusive, porque necessita do 

MERC'PDO INTEPJ�O da America latina. 

DEMOCFACIA REI.l'i.TIVl 

A Campanha dos Direitos Hummos prega liberoade de imprensa, 
liberdade sindical e outras liberdades mas, restritas ao carrpo eco
nomico. 

- Se a população do terceiro mundo está insatisfeita com sua

condição de vida a TE(NOCR.ACI/, não JX)derá ser estável. 

- Um·povo revoltado poderá romper a eficiência do ec.nitalis

mo internacional. 

- Defender os Direitos Htmianos dentro dos critérios da C.T.L.
significa assegurar 80% das derrand2.s sob o controle da TECNOCRACIA. 
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CONTAGEM. 06 DE JUNHO DE 1)89 

Infelismente nao foi nossfvel terminar ,digo, fazer o relatório do 12 trimestre
como haviamos combinado Por isto esse esta' 1·nao ma1·s gross1·nho Mas • • ••••••

!)' 

"RESTA-NOS APRENDE!{ A LIÇÃO, SUJAK AS MÃOS NA VIDA: .Q COMPKOMISSO"

Na realidade nos tivemos um Primeiro trimestre bem agitado na cidade; realizamos 
Assembléia de militantews em Janeiro; os aprofundamentos da coordenação de cidade e e
xecutiva; e emcontro de Jovens trabalhadores . 

�n q�to coord�ação tiv�o� mais dificuldade de agili
6 

ar e encaminhar as dive,:::�; 
sas ex1gênc�as do conJunto dos militantes. 

Por outro lado a conjuntura do movimento também contribuiu: 
* A SAida de 2 militantes chaves da coord.; executiva de cidade; e a introdução/

de 2 novos ainda ·em Processo de adaptaçao e conhecimento de PaPel que cumPrimos;o en 
volvimemto na GREVE GERAL NUM momento de grandes atividades do movto. As e qui�es de/ 
militantes não conseguiam garantir seus trabalhos; RVAO; Acarretando instabilidades/ 
e imobilismos nos militantes. Neste momento não foi se Priorizando o Paoel determinante q 
que cumnre a equine; aorofundar as dificuldades; as necessidades; Pistas Para desenvol
ver das açoes; as orojeçoes; nois Poucos são os militantes comseus olanos de açÕes • 

.. ' ,1.1..;., .- . .. 

. . -
A JOC HOJE: 

------

ALEM DOS MILITANTES TEMOS UM QUADRO DE 164'JOVENS ENVOLVIDOS; �OM ESTES AINDA CONTAMOS 
. . , ..... 

outros Jovens que vivem a cerca do movto e nao constavam neste quadro ; o que nos trou 
xe outras questôes que estamos aProfundando no interior do movto. 
COMO RESPONDER A ESTAS QUESTÕES? 
Como a joc estava estruturada? 

* EquiPes de militantes - Encontros mensais
* ENCONTRO DE JOVENS TRABALHADOKES - Encontros mensais
* Coord. de cidade - encontros semanais e aprofundamentos bimensais
* " executiva " 

* Equipe de .finanças mensais

" 

* Assembleias de militantes- Trimestrais

" " 

* A " " Jovens traba.thadores - de acordo com as necessidades. 
* IMPORTANTE: As coordenaç;es sio rePresenteativas das e quiPes de militantes

" : Esses esPaços sao para: RVAO; ANALISES DA REALIDADE; PRIOKITAl<AAMENTE 
alem: finanças e outros •••••• 

A NÍVEL DA AÇÃO 

Na liltima assembl�ia de mili tazntes constatamos algumas dificuldades que vi. ·:. , ·
viam os militantes em siuas açÕes: 

* falta de mJtodo Para desenvolver ação, " o que converasr com o contato"
* � " pl.µiejamento; o que a dava um carater exoovtaneista;

,., 
* .falta ac: direcionamento Para as açoes;
Por outro lado vivemos esta realidade no conjunto da Joc Pois aqui apenas urrt(}!!:J .... , , 

I N r-: 

militante v� de um Processo de açao ; a maioria sao .frutos de meios do movto; o que

traz mais dificuldades Para desenvolvimento de suas açÕes como referencia

Por outr lado os militantes vão se envolvendo com outros Jovensnos locais de/ 

trabalho mais j� deParando com estas limitaçÕes ••• fui. um militante envolvido em op�_

siç;;_o sindical das costure�ras; por� enq�to _ movto na.o di�cu�imos aind�� _ tirando · .. 

uma oi·ientaçao comun de Pratica e concePçao e intervençao sindical dos rn1l�tan7e� / 

nois vamos vivendo esPeri�cias muito gritantes neste sentido.EX: Construçao c1v1l. 

onde O militante inicia uma particioação sem discussoes mais Profundas.

Hoje para resPonder as necessidades apresentadas; levando em conta que as e qui-
. "  . 

Pes de militantes vâo tenao dificuldades de revisar junto as diversas e�er1enc1 
_. · d· · t · nao como 7

as dos militantes definimos que estarao se encontrndo per10 iaamen e, 



,. . 

setor estabelecido; mas Pelas necessidades que vao vivendo ; Pel� Primeiras esPer1-

encias de aç�es nos locais de trabalho; �vr setores esPecifico�: FABRICA; PROFESSO�ES 

SENDO QUE A UMA P J:tOJEÇÂO DE SE FO.l:<MAK O SET()L( _ COME�!O� -· _ . ,-===-�-- .. 

,, 

A NIVEL DA ESTRUTURA E cooRpmAcAo PP MPYW· 

Ate maio de 89 estavamas estruturado ( ver Pagina l) em funçao de uma necessidade 
de pos mobilizaçao (4QCNJT). toda esta estrutura deu a alguns militantes uma resPonsa�: 
bilidade muito -grande, sendo que outros militantesnâo.se viam comtemPlados dentro des• 
ta estruturae mesmo sem maiores resPonsabilidades;Por isto a necessidade de descentrali 

_ zar as res1:ons�bilidades co!" o_ m�v�o ., cole_tivisando-as resPonsãbilidades numa Perspectiva 

de ampliar� nf veis das _açoe� _ 
EX: Hoje há militantes resPonsaveis diretros Por todas instâncias;dneste sentido redis
e acabamos com algu."lS esPaços : fim das terças feiras; _descentralisamos a organização/ 
financieira. 

AS OUTRAS INSTANCIAS _CONTINUAM NA DINAMICA .ANTERIOR;alt,erando -somente o temPo(ver
cronogramas) 

--- -·----

Hoje a nível de cidade funcionamos com ÔJWS caarôenaçÕes: uma rePresentada Por 
militantes novos e antigos eom .. um cará'ter mais formativo de� quadro de militantes 

N 

A AHtra caarôenaçaa denoroinada executiva cumPre mais um PaPel de Projetar o movto re 
J 

-

sPondendo as necessidades surgidas, dando airetrises Para a açao. For outro lado Fri 
nciPalmente a coordenaçio executiva vem lumulando muitas resPonsabilidades no movto� 
em detrimento de açoes mais concretas. Mas entedemos que enquamto coordenaçao execu
tiva ainda cumPrimos um PaPel determinante no interior do movtoe que a medio Praso / 

# 

essa discussao se amPliara. 
Neste sentido defl.in1mos Dela não realizaça"'o de reunioes nas· t�rças- feiras. 

Persistindo os aProfundamentos bimestrais. Esta decisao acarretauma maior diciPlina 
�no.t.11'\.. de cada<f>e toda coordenaçao com os encaminhamentos da cidade, Para que se garanta as 

Projeçoes e os objetivos ProPostos nesta mudança. Como a executiva continua se enco 
,. 

-

ntrando nas quintas-feiras, cabe a nós revisarmos constantemente esta dinamica ax·irn 
de dinamizarmos a organ.izaçao do movto.Neste sentido temos um Plano de Prioridades 
de discusstes que es.taõ sendo trabalhados nestes esPaços de temPo. 

---

Quanto a coord�açao de"no��s e antigos militant�"aPartir dos '6.ltimo aProfundarnento e
das novas mudançasdefinimos Prioridades que elas devem cumPrir ate a realizaça� do ou-
tro aProfundamento, Por s"�� resPonsao1·11.·dades n b p - h � as ases e or nao aver mais os esPaço 
de terças, 

::-- ---.:..=-� --
- ----=-�=a:- =· - -e.=::.-=---==== Essa e uma instâncias que Para nos 

quadro de militantes chaves do movt;
em

q: 
Pape� diferenciado Pois : investimos num ; ...... 

d t d d 
e consiga garantir as orientaçoes . . · 1 o, en en en o e vivenciando a ProPosta do MOVTO 

r,. ass1.m1 ai.!! 
- ---- -

QUANTO A FORMAÇÁO: 

Viveremos até 90 a etaPa de formaç�o é organizaç�o do movto; 
_
n�te sentido

_
b�

mos a sintonia com O fAN; com as necessidades aPresentadas Pelos m1.l1.tantes 'e exigen-

cias da nr�Pria conjuntura ••• 
t t 1m te/ 

Neste 12 semestre desenvo lvemos 2 seminarios de estudo , sendo que um O a en 

organi zaoo no imterior do movto: - HISTÔRIA DAS SOCIEDADES HUMANA: 

.§ SOCIEDADE PRIMITIVA

§ " ESCHAVISTA 
" FEUDALISTA 
" CAi'ITALISTA 

.. 

§
§ 
§ 

alem de discussôes sobre: 

" SOCIALISTA; 
ALIENAÇÃO DO TRABALHO; DIALÉTICA; �ERESTROI�A; CrtlSTIANISMO 

NEP- 13 DE MAIO-Sl-'. sobre: QUESTOES DE SINDICAL,! 
o segundo curso foi ministrado Pelo 

_ _sMO _ ----·· -· . 



· d d amPliº ou a v1�ao e levantou e resgatou mui-
O serninario de estudos sobre as socie a es � 

tas das necessidades dos rnilitant-.es, dele tabbem resultam esse nosso �lano de Forma-

ça; Para o 22 semestre. 

Dand�nti_n_u_i _d_a_d_e_a_o_P_r_o--�esso d� FORMAÇAO MILITANTE DESENVOLVEREMOS DISCUSS0ES 
d�irlte das necessidades que as açoes exigem.Ver conteudo junto ao cronograma). 

3 

Wq���� ��;ojeção arrojada? 
·--='--'--==-- ---�.,.- - -- .. ------·-� - -·-

O quadro de militantes e o envolvimento dos militantes na açao tem muitas carências em 
/ 

desenvolver. sisternatisarsuas analis es. Sentimos urna necessidade de intensificar o co-
nhecimento teoricoe que este corntribua no desenvolvimento de nossas açoes. Por outro 
lado nossas Projeçoes � de garantir que iniciemos 90 com um quadr.o mais instavel neste , 

-

sentido; pensando na nrooria organizaça0 da SIJT ... 90e do 5 2 CNJT. · 
16gico; que node haver alteraçoes neste quadro, Porem hi uma necessidade de se/ 

garantir uma nrojeçao de trabalho e assessoria muito rÍgido�Pela dinâmica e temPo das 
nroPostas anresentadas • 

.:.-.::.. - . - . - ,,,,,,, - - --· ·- � -�-·-- --: -------=----=----= ---'------ -- -A forrnaçao.ainda e tirnida se tratando do confronto interior e exterior ao rnovto 
A1!1IUDS rnilitan:tes saem do rnovto; sem entenderem seu Projeto; A Joc corno rnovtointegran
te dentro do moyto opercfrio; que tanto a JOc corno outras organizaç;es estaÕ em perman-;.-J <::,.,..•1;0 • y • nte.,construçao; que ainda- e muito .forte-a ideologia capitalista nos militantes; na / 
conjuntura atual de nossa-realidade o individual; muito .forte ; que a ent�ega a lu"'L.
ta� ainda limitada e d�bil. 

os cursos oferecidos Pelas cidades vao contibuindo ,mas tambem exigindo uma mai ·
or �ap�citaçao e uma das maiores dificuldades e garanti-los financeiramente, Pois est;o
carissimos( do Ponto de vista salarial da classe trabalhadora)e tambem Para se ter mai·
res c�n.frontos e debates no interior e exterior do movto; aontribuindo com a1autonomia
ideologicaydismistifica_n�o essa temdê°ncia ?asista __ as vezes em extremos d.os militantes.
J O a.fastamente de mili tantes do movtointerferern d;cidam�t;� Projeçoes que es
tamos desenvolvendo. POr outro lado os motivos s�o os que mais Preocipam; pois nao fi

1 . � � cam c aros e evidentes; geralmente ss pos,çoes mui to individuais. sem a dimensão do
Paoel que cada um cumpre na construçã'o do novo - o que reflete junto aos militantes/
que estao tambem na busca e conflitos- nao que eu seja comtra :--."'com:flitos; eles tem 

ultimamente contribuido demais comigo- mas Por sermos um movto de Jovens trabalhadores
deve evidenciar nos militantes uma independ�ncia ideoló'gica ainda suPerior pois não Sé
determina, as coisas de cima ·Para baixo.l'l'vC T""AC � 'h'V-..,10. f e vv· o c,c-v 

A NIVEL DOS JOVENS 

No Processo de organizaçao da 'SIJT88 definimos -que como continuidade estariamos realis� 
ndo EN0ONTRO DE JOVENS TRABALHADO�ES PQ.tl EQUI�ES; aProfundando a Problern�tica da J31TT / 
levantada no decorrer da s�. Aqui os mili.tantes estariam desenvolvendo a 'fAREi'A DE 
EDUCAÇAOr um acompanhamento coletivo, caracteri1ando e direcionando a açao. 

- r- , 1/. d Mas as equiPes nao foram sentando, revisando a vida e açoes, o carater po itico a qu� 

le esPaço,. � 
Hoje avaliamos que se faz neces�ro-io...amPliar nosso esPaço de FORMAÇAO destes Jo 

vens delegando a cidade esse car��er, e que caberia ao conjunto dos militantesgarantir 

um acomr-anhamento mais sistemático das açoe's,,Planejadamente .. Neste sentidG realisare- -

mos ASSEMBLEIAS BIMESTRAIS 

QUANTO AO LIBÊRÂDO- Q�to a minha f�rmaçaÕ Polhica há ainda urna enorme carência de 

anrofundisar a a HISTORIA DO MOVTO( SUA TRAJETO.tlIA); tanto Pelo �aPel que cumoro como

imnort�cia de adentrar e conceber� visao mais comum do movt�, 
-- --- - ---·---- • - �,;;:;;....._ __ m_u_it'os êsPaÇõq----

* P;o. e;;;- �olÚico- � JOC: d�trodo rnovto BH ess� disCUSSf.>� ,teve 
J 

d h . mui tas vezes o emotivo t>ref�ia alem de
de confrontos e quan o avia' 

que -roouquissi-
T. ---- -- ' -

mos militantes tinham maiores elementos historicos do movtoe esta nratica tem Provoca-

do tamb� o a.fastamentode militantes refrerêmcia, rotatividade, e instabilidade no /

quadro da açao. 



.. . 

�o�ir;- fator imPortan te � garantirmaior Pesquisa e analise sobre a JJTT; amPliar as dis
----- --· -· 

cussôes s<;,breestru1uras:_a9 das soci�acte ca_l'_i ta�_ta. 
_

Seguimos aProfundando a necessidade de estudos nc interior do movto Pois ha um/·. 
quadro.caPaz de contribuir neste·sentido. 

QUANTO AOS MEIOS DO MOVTO 

SIJT89 - Entendemos a SIJT COMO UM MEIO COMUM DE NOSSAS AÇOES. 

--- -------

�orhn fomos tendo dificuldades em garantir um conté'udo e discussões comuns Para reali-

zaçao da semana.Algumas equipes a realizaram, mas não que tenha havido discussões mais
- ·--· - ---,= • - -----...,......,====----=--=- • � - T • 

concretas e projeç�oes da continuidade de forma mais tranquila e projetada aPartir das 
açoes, das necessidades do conjunto. Essa dificuldade se da tb Pelo fato das equipes 
tambem não estarem conseguindo se encontrar, do acÚrnulo de atidades que alguns milit�,-�. t-:c 
ntes vinham desenvolvendo e Pela falta mui tas vezes de dinamicidade na cidade das coo.E 
deçoes Projetarem a longo Praso . Creio que.me faltou tambem uma visao mais aProfundaQ?. 
da deste meio , de consolida-lo e refleti-lo-com a ccoordenaçao de forma mais dinâmica

/ � 
tb faltoü mais ousadia e ver a tematica da SIJT nao como algo distante, mas dentro de 

� J 

um contexto real de sociedade e sua dimensao dentro de nossa -estrategia de açaoou seja 
/ 

nossa TAREFA DE EDUCAÇAO e tamben como uma -analise que proporcionasse aos militantes e 
- -

Jovens 'I'rabalhadores a dimensao, dinamica e responsabilidade na construçao de nosso / 
·projeto de classe.
QO�TO A.MONOGRAFIA: formamos um grupo de 8 Jovens sendo 2 militantes;,estamos Passan
do subsidioe iniciando estudos mais organizados.

,..

INTERCAMBIOS : Creio ser a JOC - BH que mais recebe intercambio; de NOV/�� a JUN/89 /
recebemos 6 imtercambista, temos avaliado que Principalmente Para os iniciantes ao mov
to esse� um meio muito alternativo, Po�� as veses se torna um fardo Para a cidade re-

/ 
-

ceber um intercambio Por mes.,vimos que e importantes as cidades programarem os interc�
mbioscomo um meio da açao da cidade tendo Presente os momentos livres dos militantes co

.. 

municando com �tacedencia as cidades. e que outras cidades do movto sejam levantadas/
Pois ha exPeriencias ricas esPalhadas por ai.

EXIGENCIAS: as cidades terem claro o que querem com imtercambiopois mui tas v� · >_ 

zes os imtercambistas chegam a cidade sem0terem Presente, como se nàó Partisse das ne-., :·::-
. cessidades individuais 

AS cidades que 
is elementos frente as 

e de conjunto. 
enviam o interoâmbio, escrever Previamente Para 
necessidades.que visa o intercirobiof�W;l'Y'\tMb 

ORGANIZAÇAO FINANCEIRA 

a cidade com ma 

Temos aPartir da realizaçao do 42CNJT uma equipe financeira comPosta Por rePresentan / 
tés das equipes de base., encontrando - se mensalmente. 

-,Esta equiPevem constantemente amPliando PaPel que e1eve cumPrir: .,ADMINISTRAR / 
as final'lç:as do movto. 

Hoj� na equiPe se distribui as resPonsabilidades: 
* RESPONSAVEL DAS AGENDAS
* 11 11 .t'UBLICAÇOES 

-\'.: 
* 11, DO CAIXA CENTRAL; alem das r5Ponéabilidades com caixas das Pro 

Pria equipe. 
Em NOV. 88 elaboramos um �lano :rinanceiroate DEZ/90.i .iMas fomos tendo dificulda"":-: 

em administra - lo neste 12 semestre o que acarretou mui tas dificuldadesneste Perío
do. 

por outro lado avaliamos a comrylexidade da org. financeira e o quanto isto re-: 
quer de temPo{disPonibilidade), travando uma discussao sobre a cargo de quem deve/ 

ficar as finaç:as do movtoPrinciPalmente o cai:i:a central. 
Essa tambem e uma equipe compos:ta basicamente Por mili tamtes qu.e estao Pr�entes / 
em todas outras instancias do movtoPor isto houve uma reciclagemmaio e serao feitas 
outras ate' o f�l do ano descentralisando- a, Poj.!_ � � gran�es just�f�c�ti_v�/- _



'- . . 

-·-· -Pelas dificuldades desta equipes { o tempo e a aisPonibilidade·.de administrar a Prb
Pria eguiPe tendo domínio da realidade tambem a nivel de cidacte. 

Neste sentido estarei Priorizando I! dedicando um pouco do tempo Para a organi_ 
zac;ao e administraç�o financeiraneste ja \tao curto tempo. MAS ••••• "! GENTE TEM QUE 
ASS UMI!t O COMANDO" .. ! ! ! ! ! 

OBS: NA �AG. 1 cito a açao de um-militante como r-e.ferencia For ter vindo de um Preces 
-.--

•\" so de açao no local de traDalno, Porem quem desenvolveu este Prosesso nao esta no qua 
dro de militantes ·hoje( as duas)e mesmo vimdo de urna açao localizada nao conseguiu co 
ntribuir com esse quadro novo, carente nest� sentido. 

2) quanto a-:-extensao a Sete Lagoas- farei um relato a Parte.

BOM MOÇADA ' o �APo CONTINUA.·DEPors ,CERTO? 
_,. 

"COM FORÇA, VONTADE, DICIPLINA, GARRA E TEIMOSIA, CONSTKUill'.EMOS 
UMA NOVA VIDA, NESTA MESMA TEilliA''. ••• •••• 

UN BESITO NOSTALGICO; SALUDOS 

----------



---- --- -·----------·------· -----

____ CK_O_NO_� DO SEGUNDO ��ES!�E- DIJNH0/139_ A ,!ANEI.t{() DE 90

ASSEMBLEIA DE MILITANTES 
---------

* 8e9/07/89 - Si.:E SOBRE: ORGAiIZAÇAO NOS LOCAIS DE TR.ABALHO;
¼ 12 e 13/8 - " " : METODOLOGIA 
* 02 e 03/9 - 11 " 

: O QUE É MAl?.XISMO 
* 21 e 22/J.O- " 11 : S.Ej,XUALIDADE 
* 11/12 e 18 e 19/1 : HISTOIUA DAS REVOLlJCOBS

__ �_3']_ e 28/01/90 . ECONOMIA NACIONAL; 

. ASSEMBLEIA DE J JTT 

--- .* 25/06/89 - JJTT e VOTO AOS 16 ANOS 
--

*·' 19e 20/8 - " e o CAPITALISMO
'* 15/10/ - '" e a PARTICIPAÇAO 
* 16 e 17 /12-- n e a SEXUALIDADE

AP.t{()FUNDAMENTO DA COOl<DEN ÇAO DE CODADE 

* 01, e 02/07.
* 23 e 24/09.
* 09 e_ �0/�2.

OUTl'(()S: ·. 

1' 11/o�-. 

26/08- DIA DA JOCI- ALMOÇ E CELEBR.AÇAO- ENT�E NOVOS E ANTIGOS MILITANTES. 
07/01/90- NATAL DA JJTT 
09 A 011/06 - ENCONT.t{() Cl<. - CONSELHO l<EGIONAL DE LEIGOS. 

A NIVEL DE ESTADO 

12/07 
16/08 
17/09 
18/10 
06/12 

A NIVEL DE CENTJ:(() 

28 E 29/09- ENCONTHO DE 



RBLA�IO DO APROFUNDANENTO DA REGIJl'O e.ENTRO (;:.G:.,_RJ ,t:S_)_�

PARTICIPANTES: LEACIR. 
TONINHO, NENA, CARLINHOS - rt.G. 
NELSON, HtLIO - RJ. 
CARMEM, LOUDES, ANGELA, G0r.!ES - ES. 

f PAUTA: OBJETIVOS 

APROFUNDAR· o quqdro ela JOC nas cidades, tendo como refer0ncia as deci 
sões do Conselho Nacional e o congresso e levando em conta os desafios 
do Movimento Nacional e a conjuntura da JOC a nível Internaciona 1. V�-,:: 
pistas de projeção frente a coordenação do movimento na região. 

1 - Levantamento do quadro de militantes e ações a aprofundamento des 
te quadro. 

2 - Análise da realidade priorizando - CONSTI'l'UINTE - Elei�oeo Direta 
e PARLAMEl-i TTIISr..70 :{_ :PllESID. 

3 - Situação da JOC INTEllNACIONAL; 

- MOV. 3 indica.L - Coneo pcÕo 11 do

Central oüvllc:11 n�l Cut.

• dissutindo como vomoendo tr::1ball11do n0 jnl, 11r·i,)r' (, ,;,:1 ... ,.,,1· ilu' 
movimento - as Dificuldades e oxigênci.1.1:J. 

"- - Coordenação N�lc.i.onal. 

5 - Situação de V.LtÓria düinte da Coonl. d1 ,:Q(�E. 

EXPEGTATIVAS: 

- Que possamos aprofundar ocomo trabuJJ1ar mais em conjunto n.J ro,1::ião.
- Que-· tenhamos reopostas frente a situn(;Üo da JOCI e vo,r@o:1 c,n;10 tra-

balhar -com· outras Enttdades (Relacion:11n0nto).
- Que possamos cadn UJil contribuir como receber contr:ibuir,tío ,l i,rnto do

quandroda RotiITo e a nível mais amplo.
- que seja contimn,;3'orlo Último encontro o quo nvnncorno�J rn:Ji:1.
- Que poasamon enr:ontrur respootan ào ·;tio:Jt;Õen :lov:1nt·1d11!1 11 r,·(Jv. OI'.

1- _QUADRO DAS CillAIJI·::.::

ESTAOO DO RIO DE JANEIRO: 

VOLTA REDONDA: 

SETOH CürffiRCIO:A('lÍ() 110 loc:ll de trob·1lbo o 0 1 .onl<'Fio :-iirid11:.1J. 

Militantes: Cidinhu Souza, Cidinha Alvo::i, Arnf;Ólicu, Edr·.·i ;11cw. 1 l'11dr:lnho 
e Hélio. 

Cont::ltoa Diretos: T,1foia, Kito, ,Jurnci, Dil>r,·'.t.HJof1 CJ l·l()u,,1.



Envolvidos na ação� 30 jovens. 
Atingidos: loo jovens. 

SÉfQJ:l.,)FlBRICA.: Ação no lócalde Tr9balho. 

Mili tantas: .Edson e zé Aparecido. 
Contatos diretos: i tila, r;1arcos e Laércio. 
Envolvidos na Ação: 6 jovens. 

SETOR SAW)E: Ação com Jt na categoria. 

Miltante: Luiz Cl�udio • 
. t- Contatos diretos: : Lúcia e Cristina. 

Envolvidos na ação: 8 jovens. 
Atingidos: 15.jovens • 

• Envolvidos com o congresso� Laudicéia e lenir • 
. Atingidos com o coneresso: Nagibe, jonnn, Cl3udia eRos�1nr�ol'.l. 

. . . 

COORDENAÇIO: 3 militantes, Não representa tipos de:::ição, isto porq_ue fo 
eleita a partir do uma retomada do movimento na cidade ond0 : v3levou em 
conta a disponibi.li.dade evontado de contribuir com o movimento. Ni:i'o or 
ganizados por setores porém os militantes de a:lgumas catecorias ostão1· 

se encontrando para planejarem a ação frente a elas. 

NOMES: Angélica, Edson e Hélio. Obs: o Hélio a a sumirá a coordunaçüo e� 
tadual com Ampliado liberado em janeiro/88 eentrará no oeu l�cir a Ci
d�a Alves. A cidade tem dois mili tentes na coorden�ção cDtacJ.unl. 

FINANÇAS: T� Ul\'IA EQUIPE NACI�DE formada pordois mili t,1nteu, porém j; 
tem muita dificuldade de est::1r or{.;anizando, choguram n fl::17, or um plano• 
financeiro eaequipe não conseguiu retornar. 

Asseasoria; Temos tido cont.'.3tos m::1ilm com o Arlindo quo (f um padre da 
didade interessado em acompanhar o movimento,, ,JÚ ti v01-:1on v6 ri :.\3 discuD 
aões com ele ondo fico.mos de apreBentnr uma proposta cl:1rr:1 p:.,ira ele. -
t importante ressaltar gv.e a cicb de vai eDt:1r dof:ini.nr.lo i:;to até o ft.
nnl de novembro de 1987. 

RIO DE JANEIRO:

Setor COMlRCIO: Milit:::intos - Ad5o, Wilson o Düaa:OJ. Com .·1r:no n:i Coto,:q_ 
ria e Oposiçao Sindical. 
CONTATOS: G jovono. 

Setor SaÚdei Militci,1�.o - Jo':.Í!.\n::1. Com or�uo no.lüe.11. ilo tr.lf,·1ho. 

Conti�os: 03 jovens. 

1,ain,o: Mi.l:if-,an'l.n:, -· r-:rn<1t1tn, J.11i• .... :,. nor.inhn o Ant:Õnl,,. 

l�l) OH?W:NAÇi'tO: t� ,,,,::�'�':d,:, poi- l•';,t.t::11, .'\d;l,, �• i'.:rrn1�1t,.,. ,1;,:;; ,.,,.,. 1: ;._ ••. 
tnnte na ooorderw t;3o o:J 't,.ltluul. 

-�_INANr.AS: Não tor;i 0<JU0 clofin�u1ç:HJr:nt1 o idndo ooim ,;m touour1J i n, .,

Assesnoria: Nfío tom nonJrn.1n nomo na cidn(Jo. 

PETH<Jl-OLIS: MJLIT\N'.l_'E�:. ·-· M.Órcdo, AfrTnio, r, 1 urquinl10 n,�lj.iLJJ.l, ,; l'rJ i"Jâio.



• 

TIPO DE AÇIO: INICIAÇÃO. 

COORDENAÇÃO: são 3 militantes. 

FINANÇAS: Outros 2 militantes a.::;sumem e estão fazendo o lov.Jntomen-to de 
dÍvidaa doa militantes e da dÍvida com o Nacional. 

ASSESSORIA: NÃO Têm. 

NOVA IGUAÇU: 

MILITANTES: Luiz Carlos e Cardjin. 

CONTATOS: 6 jovems. 

ATINGIIX'.>S: 24 jovens. 

TU,O DB AÇII: acompanhamento a grupos nos bainros. 

COORDENAçXO: Luiz Carlos a Cardjin com o acompanhat1erito rlc L. Cláudio de 
Volta Redonda. 

Finanças, Tem um tes;rureiro que é o CardJim. 

ASSESSORIA: A Terezi.nha quetambém ajuda n t:1companhar os .-·;rupo�J no8 bai! 
ros e o G,�raldo Lim que pronta rw:rn:..woriél ovon tua 1. 

SIO JOIO DE MERITI: 

MILITANTES: Valéria 

CONTATOS: 08 jovens. 

ESTADO DO ElpfRITO SANTO: 
.... _ .. : 

VIANA: NOVOS MILrrANTES: Ivone, Edivuluo o ClÓvüi. 
CONTATO: .Edmilson. 

CARIICICAz 

B. NOVA ROSA DA PENHA: NOVOS: Penha, JaÓlia o Alonso.
CONTATOS; Amado, Vclldoir e Vnn 1 l orürL .. 

B. VILA CAPIXA BA: DVlllmANTES: Zezinho o Joel. 
NOVOS: Luzia e Penha. 
CONTATOS: Alzira. 

:B. PORTO SANTANA: MILITANTES: João o ri:(.rnoel., 
CÓN'rf\.TOS: Cez3r, Rita o Lucil(3i 1�� 

CAT.EGORIA 1.rEXTIL: MTLITANTT��: Ademir. 
NOVO::i: Go:ruzn. 



. � 

VILA VELHA: 

MILITANTES: DARI E FÀTIMA. 

NOVOS: Zezé e l\1á:roio. 

CONTATOS: Zenilda, Jaqueline e mais 5 jovens. 

CATEGORIA CACAU E BALAS: 

I 

VITÓRIA: 

r,�ILITANTES: ( Fá tirna) 
NOVOS: Cláo, Apolônia e Cleildon. 
CONTATOS: Bete ,Santa, Di.m:irco, 

Alda e mais 1 jovem. 

CATEGORIA COM::tRCIO: MILITANTES: Gomes, Lurdes, Cano.em e Anp;ola. 

• 

Ba·ti0ta 

NOVES: Penhh Pin, Penha Pereira, Bete, 11'.!Jtinha e 
Regina. 

CONTATOS: Angela, r,,:arcos, Jaqueline, Carla, Irene, 
Aura, Silvio, Graça, Dora e Luis. 

COOREDENAçKO ESTADUAL: 

Dari, Lurdes e Gomes mais o Zezinho como aDsei.rnoria. 

COORDENAÇÕES DE CIDADE: 

São consideradas hoje as comiss-ões de Encc11;1inh .unente do Gort•-.r :;so. 

FINANCAS: 

No momento tem um tosouroiro (Dari), muü; estão at�Jcutindo �1 f,)rr.:aq.1o 
de uma equipe com um ropresentnnte de cotfo bnirro o cn tdJt:ori'i. 

ASSESSORIA: 

No momento não têm e tra-lta aprofundar nquoat5o • 
.... _ .... · 

OBS: A JOC NO ESTADO ATINGE 400 JOVENS. 

ESTADO DE Milw\S GE!lAIS: 

CONSELHEIRO LA F,\ IETE: 

MILITANTE: Sir la. 

CONTATOS: lQ nlvel - Rosangela e Aline. 
22 nível - Geraldo, Nilson, Maria Teroza, 1 Hoberto o T'IT::irly. 

Coordenação; 

Aline, Sirla e Fr:Jncia. Estãonum procem:io de projeção do rno--rür1ento 0 
definindo a or�anização. 

Finanças: 

Tem uma Tesoureir:.1 (AJ.j_no),- Pa0a-ile coti7,n<�i-io do .1+ r�<) du1t:1 110··.r10:w qwJ 
assumem contribuic:-fici r'lo nrn�os. 



• 
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SETE LAGOAS: 

Todos oa jovens se colocam como JOC, mas não são mili t;:nt:::i:.: -lontro dos 
critérios. Estão num processo de conhecimento da realidcidc, ,'J:: didades 
foi atingida no proce:êiso do congresso. 

CONTATOS: Nível 1 - Cláudia, Ana, Elinn1, Jérsio, Rosan r :cl:-1, (�rouz3 e 
Vilma. 

Nível 2 - Vanusa, Tâni9, Du.1ciléia, Ronaldo, !,Tarlene e Pa tríc

COORDENAÇlO DE CIDADE: 

Ana, Claudi�(coe) e Jérsio(Tesoureiro� 

FDi.AN�: 

Todos osjovens do óvel 1 pagam 3� de cotização.

OBS: A cidade está num processo de definição daorganizciqÜo; Espa\'o para 
revisão e análise de forma que responda aos dois níveis.

BELO HORIZONTE: 

MILITANTES: Zeô, Rita, Jadi, Carlinhos, Rosa, Doneco, SÕn-i.�, ncna,'.ron.J..n 

CONTATOS: Marinho, Luiz, Ozair, Vemo, Sintin, cida� lleloisa,Lil 

João Boscao , Nena, Itamar, Dida, Márcio, Lucinéia, 
AdÍlia, Bate, NarcÍzio, Teca, Sandro, Helinho, Lurdinha, Carl 
nhos, Elza. 

COORDENAçlO DE CIDADE: 

Dois jovens decada equipe de Base 

COORDENAçle EXF.ClJ'rIVA: 

Nena, Carlinhos e Ton!1nho mnif.1 Sôni� corno A0:1ousor:ie1 

FINANÇAS: 

Um jovém decacla oquipo de base mais um tesouro:iro c0n t;ra·1 ( i>:H1co), mai;
um que tem rel1.:1ção com 110 ontidadoo. So oncontr·r�m monn:\]rr.1int;r) <) 'J!Jti'fo 
tennj_nando o Pl:.1no,j:ir11onto o or,·.lL'lonto f.i.n:rnco:i.ro. 'rud0:: (1:: .iov, n:'. ciosu
n�em a cotiznç5o do 3� e buoc.'.lm con trilnü(;éi'o <1o :1rrLi.,n;o�1. 

ASS.8SSORIA: Tomou u,11 :L::100:Jor no oot·ido (lUL) cí r> l•'r1n<: 1 ::, :1," ,1 ... i:J con-

tato1:1 pa:t,a: ass0:.rnor - .l•'urroir e Luiz. 
Para unálioe da r(i .Jid,:i(lo o JCC t0.010D :1 I:11,1c1 ... J:1:Jn. 

COORilr.�NAÇÃO E:.)'rADllAT,: _____ ..
Dois jovens do oucl:l e j ci:1do: Nona C:.1 r1 i..n! 1 L':.. 1 , Hodnn;.;oJ o, A I J r1n. A nu 1 Clriu, 
dia, mais libnrudo. torr, n:'.li:J n ,.,irln po]:.1 Com.i.:nH"io N�Gil!t1 1 rln r:;nn. do
4Q CNJT.e 

ACÃO COMUM: 

Eot::imos dooonvovondo umn pe:-.:1c-iulou o:1tnt,(:JL:lerl cnmn 1n1•io tlo ,.,,rilr11hu:lr n.'. 
an:Íl1sa de0to �lovc,no, tl•Jt1do quou moomu ,j' :1n1p.L1i p:1r:1 rlt.'t11,r,11· ,, .íw1011"Lwh 
Tr3b:llhndora o tnmbtÍm um BoldJtj_m r�:atwlu11l. 



ANÁLISE !IPRENTEO QUADBfl: 

Uma primeira constatação é que a maioria dos jovens que estão no mo
vimento ·assumiram apartir do processo do 4º CNJT, Portanto o quadro BE

ampliou. Tem militantes ou jovens envolvidos que estão em categorias 1 
prioritárias na Região e nos Estados. O movimento em cada estado ter 
procurado dar respostas para o mame to q_uo estamos ernboro com c1ificuldi 
des; 

· O quadro á novo e poucos vem de um processo de açêío cone.roto na:-1 cat,
goriaa, principalmente em Minas Ga-:rais.
Não temos um.a an.Jli-se coITeta das categorias priori t:ÍriaD cm cada l<
cal, por isso nã'o priorizamos nem militantes, nem ação junto a estasi 

categorias.·
Por isso aorganização muitasvezes não responde às necessidades das a
ções que estamos desencolvendo,:ffl nem à realidade que v-ive o movimen
te na cidade.
Não temos conseguido formar grupos de base a partir don locais de tn
balho e bairro. Os grupos de base existentes hoje nos bairtus são dE
inidiação e nem sempre deação frente a situação dos bairros.
que financeiramente há muitos problemas, pois tanto a n{vol individu
al como do conjunto não vnmos assumindo e entendendo o papel das fi -
na�a na nossa ação em todos os níveis.

Por isso vimos queé necessário, que os estados tenham uma análise 
maia profunda da realidade, determinando setores e categorian prioritá
rios e o que fazer diante disto. Que os militantes mais antigos precise 
ter.definido um processo de ação concreto com a formação de grupos de ' 
base, para que os jovens q_ue hoje estão nos mesmos grupos no bairro, · · 
categoria ou locais de trabalho se desafiem a fazer o mesmo. Que em re
lação às finanças em alguns locá:ta· já se desafia os novos n assumirem ' 
a cotização e também as atividades e isno é positivo pois ;iá wi possil 
litando uma compreonsão m3iordesses ,jovens envolvicloo nastc :::r!t1tido Mi
na:'; Gerais está mais av·unçado. 

Avaliamos que temos procuxado também envolver loj_vos (r::)í:, e:-:,,·�cifj_cf: 
ruente antigos mili t;1ntos) além de pndro:; o relJr,;j_oso:, ( ,w) corno t:\:3Gc-irrno'".: 
res e assistentes do movimento. E mesmo h:Í u

r

:1:J J)roocup::i rifo und tucuttr 1 

esta q�estão profundamente, pois vão exintindo v�Írj_Bs poni('Õo.; uife:cen--"' ' tes sobre.o assunto dentro do movimento. 

A partir desta avalinçüo :fizomoo um nprofunr1nmento !lohi·c, r\J,1,:1mn rloo 1 

.. , pontos que sentiamos qi.:10 dovin nv:.:mçar. 

1- Qool a difdurwnç::t entro an0iatonte e uuno�rnor:l.u o q u;1 J. o , ):\ po 1 quo
·CUJlprem?

Vi.tnos que om an:bo�J os cnoo8, Ó procj_ s o <11 .. tohu ;jD �'.n iden tj f:i..cn cão corr
a pll'Oposta, oucJuo roopoit0 o auton<llilit:1 do mou.-imunto. O A�jSI8'rEN't'E (Eien
do leigo ou Relir:io:Jo) 3companhn maio do porto o movimento. Contri. bui ' 
com o desenvolvimento Ja orienta �ão do mov-irnonto, clnnclo olo;nontoB. Con
tribui inclusive no ncompanhamento da uc�ão doo mil:itanten, omborn t11:10O'

nem sempI"II' ae;ia nocosDJrj.o. Vimos ri.uo o /\.3SISTEN1.'E Ó umn prouonça mnia' 
constante nodia a cl in do movimento. O A�}SES30R podo n tó noomp:inhor cono 
tnntemente OffiOVimo.nt;o embora iOGO niio SO ;jO noCGElBT'iO, po:i D nriu. [)r.lpnl Ó

0 

mais contribuir em pon'too outomos o�3poc{fiooB oohro oD qu:U: 1 oJ.o n 'ch::l 
mr.:ido a intervir. 

Avaliamos c1uo <J J_m;lortante termoo oo dole, poin a m.ll ()r contr:lllul.r;-iio 
, 

... 

dol0s o dar olemontoo oomploruont11ror:1 quo ornrll1:1. tnn Lon 11·10 dr 11<1 i 11· 1r,1 n(Jn ' 
vi:Írioo uspoc·tos -.FOLl'l'l:CO, ECONOf'.'.IGO, J(; l:J•:tTA, IDROl,Ó<.;JC('l I·: :--; c,i: :t 1\ L, d1111-

do condiçõoe a:J:.Jii11 doD mil:ft::inton doo,iri·;o·lvormn c,,m rnu:i�1 :1,·: 1 11· 1:·w11 r, r -

n:Ílü..10 o u a(�fto. 
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2-·1 oomo garantir os Grupos de Basei 

EnteJldemos que os {truposde Base são onde se concretiza a :i.niciação. 
Vimos que te m que ter um espaço onde orcanizar, seja no bairro ou nas 
ca tegoriaa e nos locá:ls de traballlo. Vi.moo que nos locdlla de tra buJJ10 
ele tem que se fonnar a partir dos jovens que os militunteo tem contato 
e é um processo lento de concretização progressiva. tem q_uo ser resulta 
do da ação frente a realidade,-que leve os jovens a desenvolver n conci 
ência declase e a a tua ção no MQV. Operário. Vimos que a naior dificulda 
de é partir donosso vível de clareza e não do nív·el dos jovens levando 
eles a crescerem. Muitas vezes por essa limitação não dividimos as feap 
nsabilidades com e'.lea: So fizéssemos isso diminuiria nosso esforço e · 

motivaira a partidipação desses jovens. Isso ocorre porque nós desenvol 
ve�os um método de RVAO muito superficial. Mãoconsoguimos ver c om clara 
za as limi ta.gões dos mili tantas, seus problemas e também conJrncer 00 ,io

vens que estão envolvidos com eles. Isto ocorrendo n5ooprofundamoo o 
nem vemos aà,Ídas frente as rlificuldad es. H:Í uspecto::-J do 1:.0;'.:r;:1 vida que 
não são discutidos com a profundidnde r.ierocid.'.l ou muj t l�J vo:s-or; nem silo 
discutido� como é o aspecto afetivo por exemplo. 

A partir desta lª quetfio sobre grupos do nsne nure;iu outrn que é oobre 
como dar continuidade num {!,rupo estando numa díreçEio Si111Hc:ll o mesmo 
na .direção de uma Central Sindical? 

Constatou-ee que normal.ment e se perde contato com o r·;rur:fo, poin pnsai 
a ter preocupação com a cateGoria no conjur1to,princíral.morit0 qu;:mdo est1 
liberado e nãodá conta do tr:Jbalho rrn local dndo trabnllwv-a. Qu:1r1elo fJe 1 
ssume a direção do Um.a Central fica maio difÍuil ainda. 1A funq5o da Diri 
ção ·Sindical é coordenar o trabalho na ca tet,:ori 1::i. A pr� rt:Lr 1l�w diDcui:rnõ� 
da JOC vemos que não so pode deixar o,uo quom:rn:-.:urn1.l a d ire qi10 p0.rca o co�
tato ·direto com a base f' o quo temos quo lm.3c�u- forma�J Jr; <l:1r eontinuidi
de 8.0 t.c3b3lilO na· ca:togoria,na b::ise), C3SO O mi1i tanto nu0�:l!J!aillv':l fique -
com tempo restrito. Mas se possí vol clovcfT'.oS ex:i(:ir o ::woir.rnnl1ar:t(rnto di.1.� 
to desse militante. 

Av-aliamos que oDmilito.ntcn tem limijmcffo e e�rtfío acomod,:idorJ. fü1oconsi 
guem ver o significado à projeção da açilo da,TOC e àvm isso n5o avanqa i
propost3 do movimento o sobrec. rrer,a os mi.li tunte que tern c:Jsopreocupa . 
ção. Avaliamos quo u princiD3l f::ilha c:Jtá nnfnlta de plano :i,t ;nn t0 e d• 
Revisão constante. 

3 - Como �esepvolvor o .a:rontir a ampl:L::ic:10 elo qun<111v, o ,:11(1 1·:1mtn. ,.1 

quem garante'? 
A parti'r do alr,: umao discussões tjá foi t3D Ot"JtW proc!l:sa t� u ,-jwlur os j_� 

vens q_ue vãoasaumindo a ter claro o proco:Jso dn aqão do rnovi.rr.r:into • .à de! 
d e  cedo ir asnnmindo rooponoabi 1 :Ld·1dcD cl.e n tro do sou n:[ vol. 

Pro iaso Ó pr0ciso capacitar oo mi1it11nto:J pam (1UO 0]0:1 :111:io,.7,1rem 
esta orientação. No momento asCoordem1 cã os tom•. ,um papel :f'un.r.tarn0ntal <3m. 
todos os níveis (cidarlo, entado ou RegiÕo), poin muitoo _mLLi.t!)ntorJ r1ecoc 
sitam de aoompanJmmonto. 

4 - Como garantir a ori::;nnização financài:ro arx:irt:i.r (Ías noco::nül-l'.Jns? 

Urna primeira constntaqão é que muitns vezas elr:ibor:.;mo::i u n nlnno rl0 ' 
ação frente a uma cater;oria, cidade ou o:-.itrldo m:w nJo vorno:; e ·,mo ousten
tar essa ação financeirrnncnte. Finnn,y::is :,cmpro Ó wn r.w:0;unto d :i. r.{ ,i.J. Em 
nenhuma cidnde se di:::;cuto fin:1nc;n&r elo n:·rnoiro o'ipoc-Í.fi c::1, 1\1,:·,11·11m]:1ntlu r: 
plnne jamdo. 

Rotomn11os ao di:1cu.:1Õ00 do oor1:1011w 1•:1c:i.on·,·1 d,1 l'l"'( ,., ,!,· 1,.,ru1J,1 
do intorc�lmbi'..lr nxp,.:·t·i!�tlí:i.-'10 l) •/(1 rui-rn:1r- (1,1uJ1;i1,: flr1:1 ili,[,•;•,·., 11(•1,•1:· ... • 

VJ.moa que nousu prÍL.io;·1 tÍ c.1rJ1Jt1 ··:-1, 1 1 0Ln ·'u v,J·,",,•: :1,'. 1 , 1 11.r,: ··.,1,11rt:,.1i1··u.
(" , r. 

... ..>O vomos: :Lnanc::1r; (' li11l11):rr, ,, ti l1) 1'11
° 

'l'•lllt;n:· 1 •r ,, C,11 ' .,,: 
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peoto para a Organização, como para outros aspectos como Fori�3c5o e as 
próprias exigências da aGão e q_ue porta.nto deve serassvJT1ido com mnis • 
responsabilidade pelos militantes. 

Há exemplos de reuniões emc1uc finanças é só um. ato do cobrança e há
até mesmo-militantes mais anticos que se assustam cor:10 ouc não conhece 
do a orientação do movim�nto e sua Política financeira. Isto tom que• 
mudar: Nem as reuniões tem q_neser para cobrança e nem os mili tuntes po
dem ficar sem conhecer o compromisso que têm com o movtme·nto. 

Outra coisa é as cidades terem um plc.mo clefinanças e cento responsi 
vel para garanti-lo� 

I 

5- Como desenvolver a análise a todos os nÍvâis de forma que possibili·t
definir Categorias prioritárias�

Temos sentido as coisas muito soltas - semcoordenação, cm muitos lu
gares ainda não estamos em cateeorias prioritárias. Houve um momento no 
movimento queapartir a.a equipe do triângulo tinha-se·uma visão, um q� 
dro amplo da realidade de fábrica na região enacional. 

t preciso retomar essa experiências. Voltar a e;arantir o.ncontroa ea
pec!ficos para aprofundar a re8lidade de c�dacategoria. 

Nas cidade temos que fazer uma análise paradetennino.r quais as· cate& 
rias pritárias. Podemos desenvolver pesquioas, que sempre f�i uma práti 
ca na JOC e com o resultado analisar mais profundamente e contribuir a• 
nível mais amplo no movimento. Temos que deotac':lr os ar1p0ctos econômico 
e políticos que vão fund:1mentando nossa análisE1 .. 

ANÍLISE D!\ REALIDADE , 

DEBATE SOBRE GONST.ITUINTE - PRl�SJDENCTALI3IIICX E� .. m,/\r·,'.í•:NTAi<I'.JMC 

DE Início foi passado um Slide sobre a consti tui.nte. h p:irt:i.l!' daí reto
mamos rapidamente r-lS constituintes nntcríoroo e avolinmoo nuo nunca llou 
ve participação efetiva de trabalhadora�,. Nesta mesmo tendo cllr:r:uns re : 
presentantes essa é pouca e não vni influir decisivamente n:10 eu.as defi 
nições. Vemos a atual constituinte como um mecanismo para viabilizar e 
sustentàr o projeto da burguesia, Bmbora &ntro dela mesma tenha rachas,. 
Analiaamos· que a bandeira de eleições diretas não é urna coiaa dos traba 
lhadorea, embora venha sendo assumida por alguns pnrtidos o por parta • 
do movimento sindical por ser uma fato que provoca mobilizar.ão, mas não 
que vai resolver problomas fundamenta:tJS da classe. Avnlj_.-:imo:1 que o Mov 
operário não conseguo contNpor ao pro joto e propostas da burr�ue;1ia. Qu, 
as bandeiras de luta hoje vão no sentido de não perder mnio o nITo no 
sentido de contrapor of'etivnmento as propc,aa«-as da bur:1-r.ueoiu. Que não ns
tá conseguindo desenvolver umuanálise profunda, poio htf roivindicações' 
que o governo da burguesia recupera. 

Outra coisa é o:Jsa brir;n de parlument;Jrismo x preDidoncinlJrnn.o rois' 
na verdade nenhum dos dois vni mostrando aor uma ror�posta p:.1 r:1 or3 trab� 
l.hadores. Se de uma lndo o presidonciaiLicmo possibilit::.1 maior torça ao 
presidente num momon-to em g_ue o coneresso tem um.a maiori::i con3crV:'ldora 
na verdade nós não 0cibemoa queasoumirá. Por outro 1ado o p:Jrl/HncntarJ.s 
nio é onde o congre::iao arrnume maior poder o o exocutivo ó éli,ri.di.clo on·tro 
o prerlidenta e o p:rimclh:bo miniotro. E nón vemos quo no pro ;jo to da cons·
ti tuição está propenoo n passar um modelo mui to próprio d'J r)!1r.J.11 rm�ntn:r.'lh�
mo perra o Bra411, como tom acontodido om todoo oa pr:doo:: qnd-: •::aioto oo
te tipo de governo.
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Analisamos també.m que no améríoa l.atiru e de formn r;er 11 ·1ri.; p:-1:ÍfJco 
do 3- mundo não existe nenhumcom si�ema parlamentarista de i':oir,.Jrno e 
e que este sistema é mui to comum onde a Soe ia 1-damocro :;ia e;:; t;:-f j_r:otula 
da. E que neste sentido o Brasil joea um papel rr.u.i to impo�c-tTn �/: nc 11 -
brir aspa ço para a soci:ll-dec-tocr-..1cin noo pnÍ::ioo do y,, ::1 u,; o v .\ nu J is:.li.,,, 
mos que hoje, taticamente, p3r a ooq_uerll::i o presicl,inc:i.,.�Jj_'.1:, :cri·1 !,�

lhor embora não se j::i o que queremos. 

DEBATE SOBRE SI!JDICALISMO: CONCE}'C:ÕES .DE CEN'L'ilAL :::L-iDJC�\L 
-- ---- --·--·-·-- --· ··---·---

Antes deinicia:nnos a discUBsão foi lov-�mta<lo que t� 1110�� q1,:o .:.r nos 1 

preocupando com a�uns mecanismos a nível de produqão ,1u.o o::;t::fo chog�:1p 
do de fora, dospalÍses D1'.lis industrializados e estão Llenu.o impl::rntadoo' 
no Brasil como são os casos de 11 venda de aqõos aos empree:;adoc; 11 e a 
produção em Tempo Justo que as multinacionais já estão impJ .-:ir�tando. 

Depois seguimos alt:um.as questões parn orientar a di:Jcu..sD5o: 
• Qual a prática de nosso sindicato? Confrontar com a�:, Dropo�1t1:1 eh�

sindicalismo que existem ho;je. Qual o ti:)O do oi.ndicalim,io quo quorr:1mos�

O que sentimos na prJtica sindical doodo a baso ató o 11Í1Tcd n:)c:lonal 
é que no modeiho de sindicalíGmo que eotá so implantando no D:r.:-l::i.il, não 

b f ... . ,.. , - ,
tem a ase como re arrenc 1a. l'olo menon a or{1:nnj_z:.l çao don h.�so:1 n:.io eB t:1 
oendo inCf3ntivada. Tr�b::1lho de base é ontcncl:lclo como mob:.i ·1 t:·;wí.ín, wrn
:fletagem e discurso. Não so vê uma proocup:..1ç5o corn alr;ur:1,:u1 c:Ltu.:1i::Õc!t; ' 

t 
,.. d . ,.. � . ..... l 't -conc.ro as como sao as omJ_ssoes em rr,aso.:i e me:;nw an nmr.01r;ut,c:�J r;o 11 ,1.e:1.;

q_ue estão ocorrendo. 

- ' , 
Em V1t a direçao s:il1<1ical do slndic·1 to dos J.Tet>.:ll1r·,. .. i.con ::·, (.):' 1 n{•.)C•:�u. 1 

do tr:1h.:ll.ho de bas.-.:i. r,:m Vitc�ri3 ou comerc.:i:frior; in:Lc.:.:1ri:·. l.r·.:L:iJ.r•<) :1,
o:;osj.c ;5o e, 78/79 e quo ro:;ultou n-:i tom:l,i'J. cl..:A : 1ir"J('·tfo. r·, t .� ·> LJ':_:,.
b:1lho de base era forte r:1:1:Jl·1oje n;\ l1iruc-�o e�-::i:;t,�m .inLr�,··::· '··: 1 1· 1• :.;·J::1.:::1 

o políticos partid'.h·ic:::.:. Toda ::i preocun.1r;i'io com a l>:,1 :;o t v, ;t:., 11c1· '

parte da direção como perigosa. A ;joc Ó que tem r�urnnt .. ; .. do .·' t'''l 1: li;,.:,r�i'ío
o procurado fa zcr um tr1b:1JJ10 conneq_uonto só nurJ os ou t, 1·(1�·. ·./>, 11, • n, li:,
isso como oposiqão o i nnlunivo tc n.,t:rndo ,rnr.: ·i._r�1t1r o movj 1nnr: ::.o.

Vimos que hoje 1Jx:L.·Lum vJ:ri�s proi.10:.:t�1:..: do Ot'i'.·in:i.z t<�:10 ,_;1•1 , i ,;·J.! <; 
t:.::imbÓm ''diferentes cooct:})qÕo:::i frente r1 Centr�11 Sl.ncli()'l]. Vcn·u:-1 L:H:1lJ"!r..1 
que a JOC,emscus divoraos n:Cv0i0 0 nc1:3 ro,�iÕ 1JO v:d. tendo cntp(JJ'1•1nci1.H1 ' 
na org3niza�;ão do bano, nao diroçõos do uinrlio:J'to o t:.un.hom r1· :1 d i ror:Õa1:J 
da CUT, como mui-tu:1 no rnov:Ln:onto popuJ.nr. O quo proci.:J:ir,:0:1 o ;".11·.1nt.oi.r 
a coordenação do::-s:Jun :1(;Õo::-J :::t nívol rn.:.icion::ll. A .JOC tom v-f1·i 1 J:; ,n,; io:i 
que precisam oor B:J:'JttPt:ido:J o dinumíz.·:1<100. tcniuu por oi:ornril.o n ;lmt:inu.i.:.m 
mili tunta que r,recinam tnr :i.ncromontadoi:i od De trn roriultndou. 'e(irno11 qu.o 
int0rcamviar os reJ�1tÓrios dos oncontroa rr•:JlizDdo:-1 o inc.Lu;Ti.vu rntm:::ir 
a D discussões sobro o�Jtrut"1.1.rn nindicnl quo tir:.1r;.:o:J nc1 cmc1rnt ···o n··1c i. onnl 
de 1986. 

Vemoo que uen tro eh) toda eonn discuo:Jno quo Vé1m acontoe1.)nêl.o r1.-:r:t ro 1 !0 ' 
movionto sindical, tomoG quoootar procur inrlo c1j :ictlti,r torln:.: :1:1 ·,rnrF)r;t;;1 
sem distinção j_dcóló!-::ic:1 pro-oat:ibelcci.d:] ne;j:1 qunl for n. o,·; "''.':i, _p,: .. r·
que a JOC enquan·to orr�iniznção tnmbém clovc 1;or n nun r) cfo,noi. 1 -!rivo ti·1vo 
o confronto das propo:Jt.ns diocut:i.ndo co:::1 wn conjunto m:1 iar.r. � ;>1.·r�(: \ r:o 1 

conhecer a orie:em das lider-cJnqus stndic:1j_o o co:no no porL :n 1,0,jr:. t,, ,.TOC 
Sl'mpro teve umpapel (lotonninnntlo n 11 for.m:i��io (1o ltdor:rnr:w r:· ll1,,;, · J'l1xib 
dab atu;1ü1 lidoron�·�1:� ;í::Í fornm mi.li.tJnLo::J d:1 ;o:;. l� pr:·or;·1,:n ·1:,1·, 1· -:;;1,r:1---
çoo p�u-:'.l confron-t:-ii· o 111w:;t:i.on:11· n:1:.1on c,,111.·,:1nr,ci1 .. nn. !ll'J.)rJ ·, ·:11'1' ox.i::1.·· 

umn polÔmj_c:..1 qne :i dit1cu:1.:río noli1·0 o p.·111 1 .I (l:i C11nl.;r·1L u 1111,· 1,·11b.Jn ·i,:· ' 
duao c:orrenteo ccntr:lia, do .um l:1110 0:1 eh,11n·irlo:.1 T.rdll·:J''�lin 1

·:· 'i' 1111 ,111-

tro nn divorsa:3 tondôncins o ponuono:.:1 p:1 r·Li.rloo. 
Vimos que a ,Tn,.... tnm nua contri.butr;�o :1 d:n· o pr1;('i:: t ,li•·· ,i··.•tr- 1 1 :  ln 

fonm1çõos ·e :1 :: oor; no !Jnn -; ntortor. 



QUESTlO INTERNACIONAL DA JOC 

* Como cada estado vem discutindo e avaliando este qud�ro r�� 

VITÓRIA: Tem um pnà.re frnncêo que foi nBsü1tent� d.�1 JOC (i ,·oLC.() n,:. ?rr:.n

ça, por três meses, mas qaundo voltou trouxe com eJe maio 5 .L'r 11 1::-:12:·; í-3-

ra articulnrem o. CIJOC. Depois de p:J.J[�c�dos cl L,uns tempo ,.d :.:,1.u1::i , ·lt!:; f'o / 
ram embora e os que ficnro1n foram para Recife. Diante disto é .i.J.:JlD t:r·t..:.inte 
:t1essal tar que est-] padre que foi assistente (GabrieJ.) tem ;;_tr�1.p� lhado o 
trabclho de JOC em Vi t' ria. Numa reuni'5o coo o clero os :riodr8s 1.i .;_.:::cloa ao 
Mov. Operário, decidiram nc:,bar com a conrc1enc.ção de PJ e sua 0�·trutur:1. 
Diante disto a previsão que so tem é que e1eo CJUCH3m trannforrnar n. :�a cm 
��n movimento ligado à Cijoc. 
li, JOC tem que buscnr cont:::itos pnra situ;-.11· ':, : <: ,. r1tá cc:)1�\,0ccn 1 !0. 

NECESSIDADES: 

li. relação da JOC com outro.::; c.nticb.cles. Dentro J..:i. I'J tem rnti.i.t:i.: :·,•:::·n:1:-; /
s-impá ti C 8.S à JOC • 
A falta de j_nformaçZfo dos wi1.itnnL i:· ' i;iuito Lr;rnfo. 'l'r�rn d.i f:i.r: .. i 1 1 c:�; d<> 

• relacionar com a igre �j;:1. por -�·a1 tn dà us0essoria. I. :to 1.irn j tci o (·,:ird.·1to /
com a igreja. Também, não ternos cl:·,ro corno ,"!r:v� :� r: '·1r o reL,,c.i-w:,1·!t1to
com a igreja. Falta cJ.erncntos p:ru RU8tent::r UJnn ,!:i.ricun::'?íO n 1,�·l;r, n�V(Ü.

PREOCUI'AÇOES:

TemoB dificulcladeo de r1e:·cnvlver discussão com o (·unj',,ni;o do:: .11; L·,,nrrt,·!c'
e entidades devido o nüo conhecimento d:w orl cn:1 '..lo "rach: ".

' 
. 

Temor3 que fazer encontro�1 do conf.ruternj :�aç'iio paru. f"::· t;,_1.1'1:10�1 Jíl' ,j1.nto:·.

BELO IJCBJZONTE: 0�3 rniJitanLcr; vêrn 11L·uutindo :L c1w•r t,;';o , 1·111:,;);: 

l:Lmjtr.LJa. Desde o o.no p,::r·::.,lo c:�t:1rn):·1 ,li::r:itin<10 L:, (Ji ·:if,:_,r,, ',·,
faltar eJ.ementos frente :1:· or',_,rin: o conf'J 1.Lo.
Além c1i:::to t,:mos procu1ado cnvolvi0 r ant.i.t_,o�:; 111 .i.t:1.11Lc·:.: <!, :,;,,· .. ,, ·,i; _ _,11n::

pnjros nestas _discu:�:.':"'.O":·. 1�0.a.li".111110�; um encr,ntro ('Olll , (. i(·.n:1 r)11' •·· r·t:iej
pitram alom10.s ent:Ld.:u'l.c:c.
Na conver_s,a com o bispo ( D. Arnaldo ) houve avanço, porém se fH:.:r<.:et)e atri
vés da conversa com ele que o alvo da CN.l:.lH é o secrt1tariado lnter·naeional
Em relação à C1joc, no es ..;ado não aparece na<'la n,ui to claro, por onciuanto,
Temos um relac:'ionamento razoável com ál t, umas organi�ações: PO (.;111' l,CO e,
inclusive com a PJ.

Rio de Janeiro: No estado temos J.lrocurado discutir o con1'J..lt0. N;..1 cJclude 1

dó !tio do janeiro o arcebispo vem investindo na Ui.joc. Nas e,1u i f.1C!J de mll1
tantes tem se discutido. &i petrópolis houve conversas inclivi,iuni3 com os
militantes e houve, também, uma conversa com I.eonar-do JJ01 r. Ein Nova Iguac,1.
tem apoio de antigos mi.Li tantes e ass J stentes. Dom Mauro Morc,J.J l quur dia•
cutir a questão com ai.ente. A düwussão em Volta Hedomla (ntú 11t·oIwr.•c.d.<:i •
nando que os militantes vcj am a necessidade em f:.s tu.r ré.J.w: j_c,n:.mr.'l o 11�m e (;;,lfi
outrus ent1<:1ades. Os padrres tem vrocurado s;1ber· como (rnLlj a ,J(;(]� 

* Sentimos cpe os bispos progress.1 stas tem se preoc1111nd<> maiB c( 1 1,1 H 11u(�:.d,
tão. Neste sentido temos que comprometer ainda mai./::1 a 1rrcja � por outro
lado divulgar ao m&xirno tudo o que estl acontecen<lo.
* A. nota divultada pela "l?olha de são Paulo" causou re11urcu:;sÕ(:�: eni t,1:.1•los /
os estados. 
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Avançar nas discusssões entre os militantes entidades e bis fios. 
PDopor dos bispos posicionarem individualmente e de envia1·ell. e .r Lé... a G l·!Bb 
Levar os antigos militantes e assistentes a se posicionarem. 
Capacitar as coordenações sobre esta questão. 
Desenvolver ação represent�tiva com a igreja e entidades. 
Fortalecer a ação da joc nas bases - Desenvolver atividades massivas. 
Atividades conjuntas com outras entidades a todos os níve.is. 
Trabalahr materiais do movimento - Divulear o documento: ESP.I.<X.;IF'IGIDJ.i.Dr.: 
cristÃ DA JOC. 
Conversar com padres nas paróquias. 
Fortalecer a ação do m.ovimento em todos os níveis. 
Distribuir massivamen�e o manifesto do 42 CNJT • 

. i· Fa�er um livreto com' as ca.racterísticus do movimento. 

EXTENSÃO E FORTAL�LIMENTO 
--------------------------------------------------

Por ter nesta região militantes que estão implicados ou envolv:1.dos / 
no projeto de extensão e fortalecimento do movimento a nível nu .. :iona .. , e , 
com o objetivo de ampliar junto a outros militantes, rf::t,ornamos 0 \.1.1.wrlro 1,S: 
vantado no Conselho Nacinal e também aprese11tamos a evolução da discu�:isão 
em nível da coordenação nacional. 

· 9�9Y�P�9-��9J9���-PQ_�9YI���·g_�-�!-�§§l�=

Ma.naus: .&ri 1988, até julho, pesquisa da reü.lidade e re Loamada,de contatos
No primeiro §emestre ge 89 iniciar a extensão. Nomes indicados: Leoni.l.da
Leacir - Sabõia e Eulalia.

são Luís: Tem um plano de acompanhamento até julho e apartir daí i.nictar /
com um prazo de 2 a11os. Nomes indicados : Severino e Kilrn º

Vale do ·Aço: A. principal Prioridade é a area metalúrgica. Está prevista. /
uma vis! ta até julho para pesquisa da re�.ião de 88. Nomes indicades: Sab6i
a e Eulália - Nelson e toninho.

Salvador: l?revisão dle ser a p�rtir de ju.Lho 88. Os numos ind.l.c.,dos são:
Lúcia e Solimar (Ter esina)

ABC Paulista: A. partir dos contatotJ quts .'.::urrlrarn dü L�v. conf.rE:,s:..;o e a cu<.,r··· 
de nnção estadual e micionaJ. uco111panhar.

Recife: k necessário aprofundar a áilálise da r�!,.ÜJd ade <.:om os 111.L I i Lo.ntes,
e e�tá previsto já em inicio já em 88. Nomes ind.1ca(jos: Htbam:1r, :.ia.b6JE.1. e
Eulalia. . · 

Rio de Janeirq: Está p1·evisto o nomu da Lucirnu.r par-a ó inÍc.;ici do H'). :..;t) r.t 
tomou a discussão em função do q uadro atuàil do Rio de Jand.t·o 1; -i:t r,�all.d 
dade do Hio, principalmente arora que T)om l'.:uf.,ên:Lo Sé)-le�� ar.�rw,i�; ·1:}E: 1.rrü JJJ 
vestir na Cijoc. Forarn levantados outros nurm�::;: Valei· J 11, J.lc J:-;1--,;·1, '· ; :; urH r e 
Nelsa. 

DISCUSSÃO NA REGIÃO 
==================== 

· RJ - Na assembléiu e�; Lad ua.l se discutiu pr.1 ori ta.riamente �;ciu r·L: :: e J d .Jd e do 
Rio e conclui-se llUe é urr;ente o li'ortaluciml'nto. lkJor1.zf..1r,lw o� n:iirr. 1 .:!: do 
Nelsno Claidir e Nel.su., em função do V alérin ter nec t)d:11 d aden ri ü cun t..l.nu 1-1 
ar em SJ.M, pe.la situação da eidade. No HJ. csLá ha.vc:!ndCJ rllflcuJdw.l"'t; em a/
companhar Paracambi o não e.siste pert�poctiva. 
Ji:Sl-'lHlTO SANTO: Niio se :r,·:.r. nenhunma di!;cussíio �ot1ru e:; 1,1.: conjunt.<..J de ,Jf!.;1_;;:i./ 
fi.os. Minas ,.c.:raisl l'rjor·1:t.ou-so mu:1.s u dü;cu:.:.!::Õo :.;cil>rn o Valr;' d(I ll.·,o t ri/ 
do como rd'rencia os 11ouws elo: 'l'oniriho, �jalJ{>ja e l�uLttl1a. 
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NelsoD: Não tenho uma implicação , digo, discussão mais concluída, iniciaj. 
mente está �be:eto aos desafios, mas atento para al, umas implicações concr� 
tas frente a categoria, família e outros • 

. 

Toninho: Penso em assim que deixar a responsabi1.idade atual, buscar empre
go numa categoria prioritária, mas estou aberto a discutir u t1ue:�tão .. 

COhO CONCLUSÃO DESTA DISCUSSÃO ·.;11-.0s A N&.:ESSSI'i,i.DE DE lH-'1lúR A n,·,J1.9lJ,tci,,�1; 
AS DISCUSSOES :F'REN'l'E úOS ou;s;�}'IOS DO hü\/Il·í.t:,/i'O ( (.;( OHDE!JA"ÃO, '.'�ATt-'.,is']7ío l:'. 
FOR1'ALD.;IME::TO) POH �UE AINDA NÃO ThhUS ISTO A IJÍ·/EL DA� ,..;ID,l T)i!:S. 

COORDEN�O 

.iXECUTIVA 

SabÓia 
Leacir 
Lucimar 
Valerim 
Margarida 
Gilberto 
Roseli 
Cebola_ 

.!_MPLIADOS 

Ribwnar 
Toninho 
Sandra 
Hélio 
Leonilda 

I 

NA<..:IONAL : QUADRO ATUAL:. 

Belo hori�onte 
Volta r.edonda 
Vitória 
Caxias BS 
Fortale.üa 
são Pw lo 
Canoas 
Camaçari 

Belém 
B. Horizonte
são Paulo
Volta redonda
Passo fundo

Maio 85
Junho 86
Jttnho 86
Março 87
Janeiro 87
Out 84-
out 87
janeiro 88

Março 86
Julho 85 
julho 85
NovE..mbro 87 
De?emoro 87

Julho bb 
julho 89 
julho 89 
Março 90
Jar1eiro 90 
out 87 
out 90
Janeiro 91

De:6embro 87
Dezembno 88
Julho 88 
Novenbro 

i� De�emtJro 

Como obsElr ,amos por esye quadro vrunos vendo uma coor-1enação nova. AI.é� djJ! 
to é omportante que continuemos a d iscu.ssão de como esta a coonlenuçao do 
Movimento a todos os níveis, e também, já há a dis<.:ussão do Ccrwelho naci 
onal de se ampliar o quadro da Executiva de 6 coordenadorE::s pé1ru 8 a parti 
de 19888. 
A c0ordenação nacional tem sentido a necessidarJe de discuti.ru.o�: quiaJs as 
reais necessidades e inclusive já há algwnas const:..1ta •1;0es de que ho,iü pr� 
cisamos li'ORTALE�ER o traoalho nas reg1.Ões e por i:�to t,:rr:a11os 11uc i:�ncontur 
saídas neste 2 níveis, rlas regiões e a nível nacional., 
Hoje a n!'v�l da região tem0s nlguns nomes lev an tad os pur,.1. a cour- 1 c:nar;í . .í.o 'ili
cionul. · · 

No Hio de Jane.,iro est:io os nomes dp Luís Cláudio e rla 1\neéllca." ,J;: ... :xl.sto11, 
a1gumas discussões em torno destes dol s nomes t1 autos d� .L;10�1, n,10 ná -.:ond.J, 
çõe� de sair nineuém da cidade de Volta Ht.:do11dtt. 
J\ NGELI<.;A: Por dlficnl,L ,. i 1J.,:: a 11( vrü farni.l iar o tru11l>é111 na vró !Jl'l. ,,. o1 /:io ·lU�: / 
e::;tÚ ininciundo �ora a n1ve.l do lo<.:ul du L.1.·,1,1al.J10. 
LU!s CLÃI]DIO: Di�ic�J.il:.vlus � nível_pr0fi�s�u1,:.ü, �ois e:;tti d. 1>uu\:u ll ... ,,1v / 
exer(.;endo a profissao, tarnlH�tll na çao e:; L.:t :ud.ciaw'lo co1J1 lJüDsib.i.. ... u];;,Je:; d1; 
levar mais dois novo!, militantes a asswnirern o 111o·v.Lm0nto 1J1a, janeiC'O. C.:sta 

- contribuindo com a cid ,de de Nova Iguaçu at..é dez/8B. Mus é um nornc (iue a
cidade projeta para a coo.l':1-!n.a.ção nacional.

Minas Geruis: Estão os nomes do CarJ.inlw.s G da NE.m::i, além .-10 t.:ml11h0, rIPl.'.:l 
não hÚ uma discussão anüor sol).ro esta quest+ao. 

ESPlHITO SANTO: O nome da Lurdes, rnas sem di!iCUssÕtJs •

PORfill A. NIVEL DA HlLGIÃO �ISTE U,JA D1SC:USS1tü E �UI� NAO 'l'L•;M iU'.! ,Dll l.Jl'rn DKlrl
ÇÂO .t QUE DE CEHTA FOfütJ\ Cl ESTADO DO _s;s1�t!U'(0 S/\U'J:.Q . TEM l 1'h,1lDCJ IJr·. i•OUDO
Í SOLADO DO CONJUNro l)J\ G001i0ENAÇÃO A NÍV E:L N/1.GIONAJ...
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A partir da decisão do Conselho nacilonal de 84 de se liberar os coor
denadores nacionais ampliados, para as regiões, iniciou por volta de 85 a 
discussão da possibilidade de se liberar um militante para estes 3 estados 

. Q�em mais puxou a discussão foi o Espírito Santo. Com o passar dos tempos 
e sem uma definição, e por necessidades frente ao 4g Congresso, M G libe -· 
berou o Toninho e agora após o congresso o R.T liberou o Hélio, substituin
do a Valéria que ficou desde 86 como ampliada, sGm ser liberada. Neste tem 
po todo o ESPIRITO SANTO ficou sem um representante na coordenação nacionã 
nal. E isto é hoje uma questão que precisrunos dioo..utir. 

Minas gerais coloca de ijoje ter a necessid�de de avaliar o período e a ex
periência do 11beraçã$> do Toninho. Vitatia co1oca da necessidarje de se di.§ 
cutir a possibilida-ie de um liberado para os dois estados. 
CONCLUSÃO: Decidimos que é preciso enc:.Jminhar uma discussão SANÀLISE DA / 
REALIDADE, E DO MOVIMENTO) nos dois estados- �ontando, tanbem com o_ru.o d 
de janeiro, e concluir em Fevertliro, uma posiçao frente a esta questao .• 

.Imquanto mio se decidir, continua o encaminhamento tiraod no Últimd encon
tro da resião de que o Toninho passe pelo menos uma vez 1!)'11'*!tl@� depois dd 
uma reuniao da coordenação ancional, no estado do ES para evlLar um iso
lamento maior • 

. 1,:AUTA DA PREPARAÇÃO DO PRÔJCINO APROFUNDAMENTO: 

l - Análise da realidade:
Como se faz no estado? - Dificuldades - Necessidades - Proàeção .• 

2 - Quanto á análise da realidade da região: 
Desenvolver uma pesqyisa frente a questão política, 

Forças políticas e suas influências 
senclo: 

• partidos - Frentes - Articulações
- Organi�açáo política dos trabalahdores.

A situação econômica: 
as principais cidades 
categorias existentes e serores 
Categorias mais fortes e �rioritárias 
N2 de trabalhadores 
PRODUÇÃO:( o que produz, orÍgem, destino da produ(.;ão ••• 
Origem do capita.J._ - Nacional Multinacional ou e::;tatal 

ANlLISE DO MOVli"lENTO OPEfü\.RIO DO GAMl-O E DA (.;IDADE: 

Quantos e quais ós sindicuLos existente� 
OUTRAS OHGANL.;AÇÕES: 

Qual o nível da ori'.ani:c .. a1;ão 
Base 

Mobi1.i�ação 
Inf.Ufência 

�ual a or�,;ani�ação d u�_ Gcn trais no ,...:G tarl l) 

(.,luantos sindic:..lLos c.sLuo em ca(Ja uma 
For,;as vresGntes no mov. opei·ar lo 
Qua:ls as concepções e pr.Ític us s.Lrid ic ::tls o .d:; tin d.•::s. 
Quai!J as princi_µais barnl eiras <i 0 luta .l.c 1/i:m L. ,·f: t�;. 

-- ... - --· .. ----··- -·--·--------------- - ......... - -- ·- ·-
-- - ------· · ---------------------- -- ---- -

MOv'IMENTO POPULAR: 

JGH.lpA: 

Principais organi:.:.a�Ões exi:.:; ten tef, 
Se Ot'gani�arn fronte a quê 
1"orç:Js prosen tes no mov iu1er i to vo µu.L. .. tr 

Pr.Lncipais re.Ur.iÕu!> (1 suitas oxistentu:J - :J11w..1 JJI";'lL.l<:.,:; -
O que possuem (lo l n1'ra-es t r-u tura e e api tu.L 
�trn inf'luôn1.:iw.; •:XlH'1..:1J nn ::io<.:ic,1ado o 110 1110v. ü1.11'r:�1· I \/ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . .
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ANÁLISE DA JOC: 

Como a JOC está organizada no estado 
Responde a análise da realidade 
Aspectos psitivos e negativos 
Exigências 

ANÁLISE DO QUADRO DE MILI'.l'ANI'ES: 

Quadros de militantes 
novos 
cont·atQs 
attngidos 

* Formação que estamos dando
* Avanços
* Dificuldades
• Necessidades frente ao �uadro

Como se coordena as ações a todos os níveis 
• Espaços que existem
• Projeção.

Qual deve ser a estrutura frente a este quadro? 

·como é a organi.::ação financeira desde as bases'?'l?
• Grupos de base, equipes d e mil· tan te!J, �;e tores.. • • ,
.Quais as necessidades e projeção.

lNFRA-eSTRUTURA: 

• O que existe? necessidades , projeção

ASSESSORIA: 

Existe? Gomo se tra1)alha? Necessidades e projeção 

AÇÃO REPfümEN'rATIVA: 

EX'l'ENS'.ÃO: 

Como e quem desenvolve? 
Dificuldades, Necessidades e projeção 

Como a JOC projeta a extensão no estado? 
Meios p�ra earantí-la? 

REVISÃO DA VIBA E DA A�ÃO OPEHÃRIA: 

S� rrealiza? Que papàl cumpre?
�uàl a dinfünica e método utili�ado? 

Dificuldades necessidades e proje,;ão 

IN'.l.'EGRAÇÃO A NlVEL RfüiIONAL E NAvIONAL: 

"-.--. I· 
. ;, . 

A partir das discussões já feitas até agora , da an/1.t.ise da re 
alidade e da ação da JOC nos estados, que proji.:<;ão t";u,ü.:no.s?r! 

BELO HORIZONTE, 22 DE DE N0-1EMHHO DE 1987. 
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JUVENTUDE OPERÁRIA CRISTÃ - JüC 
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.

1 1 RELATuRIO DO ENCONTRO DE MILITANTES QUE ESTAO EM O�OSIÇÕES 
1 ' 

1 E DIREÇÕES SINDICAIS/POPULARES.

' 1 

RIO GRANDE DO SUL 

LOCAL: LAR DA MENINA - SÃO LEOPOLDO 

DATA: 15/lb/17 - u4 - 1989 • 

� A certeza que temos na possibilidade de transformaçãe eetá 

nes ailitantee, 
.,

nas crianças que sebrevivea, 

1nae aulheree que estãe a parir

Na solidadriedade, 

nos revolucionáriee• 

Erneato-HJ 
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E�CONTRO � QfOSIÇÕES § DIRE�Q� QQ MOVIMfil!!Q �AR E SINDICAL 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
-- -- - --- - -

PARTICIPANTES: 

Nel sa-.PeA 
ClaÚdie-1'.Fund• 
Keaica-Liberada Estadual 

' 1 ,Adelar-caxiaa 
teinil4a-�.Funde 
' 1,1 A4elar

0
P.Punde 

Vâaia-caxia a 
Lejdi-PeA 

Sergiahe-Caxiae. 
_ 1 1 

Luizae-l'eA 

CONVIDADOS: 

Ga11bin-PeA 
Aninha-!' letae 
Beti-Caneas 
Lucila-Erech1• 
Mareea- caxtaa 

1 Claudtr-1'•& 
/ Bati1\a-caneaa
/ Aatenie Auguete-1'.Funde 

I Neuaa-N. Haaburge
1 Jeâe-Caae •

Curitiba- Carlea, Mariangela, Alie• 
Fraaca-S.Paul•- Adevair 
Ceerd. Nacienal- Leacir 

S.Paule- �eaa\a • 

CARATfili �Q ENCONTRO: 

Naura-P.Funde 
Liane-Erechin 
Neeter-S.Leepelde 
Adeaar-S.Leeplede 
Milten-S.Leepelde 
Bli tz- .t'eA 

- Dar paseea ne aentide de bu-acar definiçêea eebretude •• atuaçãe sindical e

pepular ce•• taabéa quante •• partide.

- Espaçe de aaàliae das açeea e•• aaie xperiência na JOC a niYel de aeviaen
te pepular • sindical na busca de re�peeta�:

- s�r u•a eetância deliberativa ne carater da.e queetêee eindicíii.i.s e pepula -
re!, eup�rande �ificuloade de r�epeetaa da� a.:oe.-.ableia� er·.hduaie.
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- ANÁLISE DA CONJUNTURA:

-) Ceapleaentaçje da aniliee peles reepeae�veiA pele subaÍdie. 

-) Trabalhar a anali•• cea aprefindaaenie e c•r1p1.�acnt,.,,_çe. 

__ ,p er�pectivae: • Neva greve geral 

• PelÍtica ecen:aica

• Eleiçeee parà.presidente

I- ANÃLISE DAS AÇÕES:

.çies de refer:acia de análta•- aindical- ceaércie de P.Funde

pepular- bairre de P. Alegre 

)ente1 a serea analisadee- Salae erga.nizatiTe: G.de Base, feraaçãe de quadres, 
G. de trab., lutae e cenqiiatae

InterTençãe Ceaua: Cerrelaçãe de !erçae,que se apr! 
xi••• • ee cenfrentaa, ce•• e P! 

ra que (lutas, prejete). 

Ce•• ee ailitantee na direçae e categeria estaâe ae
eeguraadt a erientaçae da JOC? 

fll- SUBSlDIOS; JOC - PARTIDO E CENTRAL 

DEFESA; . aTaliaçae 

• peeiçae

PAINEL: • Naura 
. Claudir 

• Adelar- Caxi& s

• 

• Carle1-Curi tiba

GRUPO: Papel: P Ceae ee dá 
• Iaplicaêee - partide e central

IV- PROJBÇÃO DA AÇIO:

Recelher durante ae discue iea as prejeçiee que :'!e apreeentaa ne eentide de 
eequeaatizar que lipe de açit Yaaee deaenTelTer- Orienta�ee da JOC 

V- AVALIAÇÃO:

PONTOS: • carater
• •vanç,e

r.�ficiênciae

-3-



NlVEL DAS CIDADES: 

avançar a nivel da JOC na peaiçae par idari� � rindi��l definindo n�riçees 

aprefuncande a� queetees tende n•v2s perepectivae n• mev. p pular e eindi

cal. 

NÍVEL DOS CONVIDADOS: 

e�r ua •••ente de capacitaçae e de treca de experiinciae. 

NÍVEL DA COORDENAÇlO NACIONAL: 

centribuir na definiçie da JOC quant• ae ••viaente eindical • pepular ee / 

preparande para • encentre nacienal de eeteaore a nível nacienal. 

\ NÍVEL DA COORDENAÇÃO ESTADUAL: 

já a teape que,as cidades ••• se preparande, peie eeee •••ente • hietéri

c• na JOC, cria-e• ae�1• uaa expectativa auite grande, tante que uma equi 

pe fei tirada para preparar ea, • encentr• centribuinde e•• a ceerdenaçae / 

e elaberand• eubaÍdiea para que • encentre atingisse •• seua ebjetivee. 

- chegar a uaa erientaçãe ce•u• a nível de aeviaent• pepular e aindical ten

de • aíni•• de prejeçêes das poeiçêea definiaae.
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I- ANÁLIJE DA CONJUNTURA:

PLANO VERÃO: A pf!r�p0ctiv.i. n�• e, cHter.-.nt" <i cue •fHH1t.-. o f11ncle :'l.H>netári• 

int�rn.-.cien-.1. 

GREVE GEHAL: 

O plane verie frac-.��eu per tr�e razoes: Nie mexeu na divid� / 

externa, no sisteaa financeire, com 0 s�l�rio d0s �araj�s, na 

cerrupçse �xistente n• pais. 

O Gbjetive de plano verj• fei atingide, ist• e, sua intenç�• 

l"'ra a.cabar ce11 a UFUJ, ach«t.ar 0: 1 l";;.lári•�1 e w.u11l""ntar o arn, -

cho de foraa e�trend0�a, a,..�valeriz.i.nde o cruzada e• 30� ea re 

laça• ae delar. 

Na •edida e• que fe definiu Q plane vera• lege em segui�a ouve 

liberaçae de eapre�ti1Hs. Ex. de Jap� .•• E a pelitica do :r"'MI / 

tornou-se aais flexivel. 

P0r ,:utr-o lar.o o plane veras sar;;;.rr-eteu granôef: p.-.t,cfi:o: :::.rilariai 

Ris unific:..nao de certe ac,de o 1JoviM11,...nt• !.:indical. 

O Brasil continua co11 �arras recorc,ee-exigência. dos grl.{)es ece

niaico� intl"'rnacienaia- sj que o arrecho e·a fome continua au

mentande assustad�taaente com iste se acentua a divisao intPr

naci0nal de trabalho. 

Di&nte ce�ta conjuntura êe arn,cho para a claane tra.balhad•ra 

Q CUT, CGT � COR.,ENTE 3IfDICAL CLASJISTA, cha�ara• a G.G. e•-

•o f•r•a ae c�nte�taçie da pelitica de governo.

A ctrr VQ�cil�u, de11ereu e• cr:am;•r a G.G. e ist• fGi f�it• pa

ra que • .PT pudes:·e fíiize.,r uma avaliaçao d@ significade que P!.

di;:1 gerar uma G.G. coa aque3, quebra-quebrae, pei� 03 rato3

da Venezuela estava• auite presente11J e •  que significaria is

te num .-.no de eleiço�s presidenciais.Nas fei atentar:• que 41)8

fate8 da v�ne7uela fora• pr9vocada3 espentanea�ente pela rep�

laç�$ e nie u�a reaçjo organizada .

. E grave • fate de ae G.G. �ere� chamadas por plan&s econ;�i

ces, iste se di �evide a C9Mprernçie que e grup� hege�;nice /

da dirPçie da CUT te• frente e papel da centr�l 3er e�onoffli

cista.

Yren te a NOVA Gm::vr; GERAL o que �sta riendo enc;:-.11in,H,d<!9 pl"la

CUT na.cíonal e de e:. tender Q:; grr·ve� (!e e .. tefr,oriae era di ::,si

die, para aa grev�s de categoria a nível nacional, n�ete •o

mente t�� es metal�rgicoe, bancaries, petroleiroe e psrtui -

rios .•• Dentre da CUT t,..m grupo A <!0fendende G.G. p@r b·Np� /
indet�r•inade e i�t• n@ m@mento ,.. cificil prever.
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A C' 1 T vive u11 preble11a de direção rue -.cl.pta a1s luta� i:1O!.' ••

•ent s que m governe cria. Ê pr,.ciRo ter u• plane �e lut8s / 

que apóe e· ta�s greves r.e categoria.[' de encac�eie na G.G. cr,a 

lutas cancretas e que aprel!l�?1te ura sal,:: 11.ilis mrganizativ• 

clerenvelvrnde a censci�ncia d•s trabalho�reB que sinta• nie 
. � 

me e prl)ble11a eceno11ice. eaaa t�reve pr,.r.isa s,.r 11.elhor r,re-
' 

parada a nível ele áaeeableiae e diecusseee, aae precisa••s 

levar em centa que auitea aindicates aae ataaadce e nae vae 

ae�u•ir. 

Ê neceBsári• dar ua cunhe aais pelitic• para a greve que/ 

vai ale• de uma repeeiçae ealari�l e a partir ia greve tra

balhar OB quadr0s que surge•. A G.Ll. tem • impacte maier do 

que greves seterizadae, &nde e�tejam juntGs o rnov1mrnt� po

pular e sindical dande uma p�t5pectiva de luta da erganiza

çàe dee trabalhad0rea. 

E impertante acentuar que depois da Últiaa greve a s�guran

ça publicavem vea ganhande a tenção �:;pl')cial aumen tanêe e / 

nuaere de pel iciaie nas cid •. des cei1• per exeaple ea S. Le

pelde que de ?50 peliciais au�entQu para 450. 

Te• que se investir ha G.GeraL. 2 e NGmente de acumul4 de 

f•rçaa. 

liOS�A [OSIÇ_ÃO..:.. A conjuntura p litica ae pai8 faverece a Ne 

va G.G. nãe a defendeaes neete mo�ente pois a cenjuntura de 

�•viaente operarie e desravor�vrl, precisamos iniciar tl� / 

preceei,• cle pre;,araçâc, a partir dae ccitegeriae e dé! c· ins- / 

t:n�iae de moNimente pepular ftrav�R aPa caNpanhas salari

ais, asseabl�ia� per bairre, ... 

·;1 XüS CtNTHAl S DA NOVA GHEVE: Ilepo siç.u, das perca� com 1ie r

C!"'ntual êiferepciade para aI�Clil. tee;oriéil.s C:Gllll ci. �'.·i di0 em ne

vembre e maie; Reajuetes mensaia de sal�rie de acord e m

a i nflaçã , Unificação da da ta h� :·e; Fera fMl- í"'.udança r.a.

pelítica eceneaica.

IÇ�ES PRESID�NCIAIS: Atualmente a tend�nci- maier e e vete para • PT e e 

.PDT. O seter da b1nguesia nãe apresenta clara11ente 

ua nome. p�rem, vai f'e a�nt.acande • nem� de Quercia 

e Fernande Celler de Mele. Nie ped,.&oe tamb�m deiYar 

de diacutir eebre es militar�� nee5e precee�� ce e

leiçae. A burguesia tambf"m pea� ap@star nu� �anrli -

G�te de centre-esquerra que per.e ser Brizola. 

O PT col•ca que f"sta t.r-i.ha.lhando as ba:"'e!'I, mn� na / 
... t nb no ,,�r::il. . . / br e, .. nao o I", 'r- • . 

verdade e e• a� euae ª��� 

... 6 -
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" 

Per iate e vete acaba �ende de d��contentaroento e nao de con�-

ciência. 

O parla111en te e u11 e8paçe burguêa, que a bu rgue5iíii. nâe vai per -

der, j� a cen�tituiçie da aa:o�e� poderes ae cengre5se que e na 

�ua aaieria ce•posta per parlaMentare� de centro e direita. E 

8e e PT for eleite arelaram para � parlam�ntarirme � garant�� 

e lº mini8tro de centre-direita, �e5mo parque o voto nae signi

fica uma atitude censciente e e g@vern• vai usar toca8 as fermae 

para garantir o peder parlamentar e que nio chegue na� mie� des 

trabalhadere5. � preciee prevecar debates na claBse trabalhado-

t 
/ . ra para centrapor os �ei•8 de comunicaçae que ra7em anal1�e8 

prentae segundo eeu8 interee�es, � a ba�e t�r maior participa

çie • aesae discutir • eapaçe de parlamento dentr© de sistema 

capi talieta • 
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lI-ANALISE DAJ A���S: 

OBS. As experir-ncia5 que !�ran1 tirada:5 como referencia para @nálisP- eE:tao em 

anexo a este relatori - Asseciaçâ• de raor;.;rore::s da. vila St<l Hoea-Pe>A e 

Cemerciari0�l de 1". fundo- /1.B cuafi aço!'!� �-ao c1 � mil i tant�r: fl"m rli rl"çao. 

MOVI�E�TO PüPr�AR: 

EXPERitNCIAS COLOCADAS A PARTIR DOS GRUPOS: 

GUAJUVIRAS: Começames a experiência de bairro cirettt na a.st:ociaçao de !lorado 

res. Faziamo� parte da ce�iscao provisoria da ocupaçae de �uaju

viras. A partir desse prsce5�0 o passo seguinte foi eleger a A. 

de moradores ate entao inexi2tente. Entramos para a direçao co

mo militantrs àa JOC, () ilitantes). 

ClmITIBA: 

�uolicam�nte a gente nunca . colocou a JOC em diocussio. �os nao 

tivemos um plana de açã� co�o JOC dentre daêireçã0. Hoje �e tor 

na cificil fazer u• plano de açâo, o m•virnento nao foi exiginds. 

DIFICULDADE�: De ver a marca �a JUC dentr� da A. de Moradores; 

Da elaboraçao de urn plano de açao; ::;e discutia sobre o G. de .Ba.

se ma� nao se con�egue implanti-lo; De coordenar aa aç6es espoQ 

tinea5 que ocorrem dentro da M. Popular. E�. a� ocupaç�es �e ter 

ras e casas. 

Doi�(2) grupos de base formadoe e doi2(2J Ee formando. 

U11 deles or0aniz(j)u um ar,a palTiento mna arfl!a, no carater de ocu

pação. ·Es�a"'ária era partic.ular··,,. c:tualmente � d;1 prefeitura. ' 

'l'em tr�s militantes morando n�r.ta ocupaçao e que ajudaram ua sua 

consoliraçao. 

A intervença0 a�·grupo de base m�if antig� e a nivel da parooui� 

e ra A. de �erador�s, todo� se envolv0ram na organizaç�o da G. Ll� 

ral. 

Nao existem outras tendencia5 alem da articulação. A JüC a�su -

11iu ca11panha eleit0ral de ua candieato a vereaoor qu� nao conse 

guiu se eleger. Existe 11uita relaçao entre C!> l'T e a JUC. 

l)s
1 

outros dois grup@e que �f:tao �·Pndo formac1 ot! no bairro � & pa,r: 
tir ra categoria (comércio), can-,1i:'anr.o r.1tuar;-ao para tr;:,balho de 

ca tego ri-. 

Quanto a Pxperi;ncia na vila St9 Hoaa- �oA ha rontradiç�o, p0is ae nr�n�e m! 
ir .-.s lutas qtH" já ee pas:;ara11. Na verr.ar.e .=lf; :naicares l1Jtaf\ acont�cerari an

t�s re toamrem R <�ireçao r.a aRsocil;,.ç.io f": ho,,"" a máquina absorvf":, f1 e'n c:ontar 



que o saldG mai0r quem está levando é o P?. 

É uma açào que tamb�m iniciGu dentr de um a�bi�nte paroquial e ou� num momen 

te uda totalmente. É uma açae onoe o militante se isol0u completam�nte por 1 

falta de uma proposta pelitica aais clara . 

Na J0C falta �inamism� no sentido de nio con8eguirmes fefenoer uma pr�posta ' 

cea0 aoviNente. E preQcupante a forma cemo Re raz HVAO e as exig�ncias que se 

tira. A açio de •ovimPnto muitas vezes acaba sende fragmenteda .. 

A maier falha de fato e a cempreençãe da proposta do movimento e acabamos se� 

do ativistas assuainde a defeea da propoeta de outras correntes sem censeguir 

ter uma preposta pr.pria definida e muitae pessoas que acempanham0s vie pa

ra .s cerrentee. 

n•rcebemes aínr.lil guf! ar, aço"e desenvovides noe tiairros l"J•O num pror.r-ri:;o de 02:

ganizaçao na to11ada d&• direçeee • que a5 lutas levad:.s saCP ae11pre por ruühe

ria� ne baitre. 

outra cenetataçie e que muitas vezee usaa0s as direç�ee ce•• um fia e nae um 

meie •nre se trabalhe a i•plementaçãe de uaa ideia e de u• trabalho f'lH� éJ. r. re 

JitàmoA.t precise na iniciaçie de ua recesse ae açte ter um projete clare e 
� 

u11a aça• a rartir da base. lsto se terna uma r.ificuldac� ne cesenvfj)lver de 1 

nosso trabalhG. 

TPNoe que inveetir nes G. de Base que trabalhem a coneciinci& de cla�s•, sa

�os 70 militantes no estado e isse ni� significa que temee 70 aç0ee e muito 

�enes lü G. cte baee. O ouacro de militantes deve ser aefínido seeunde quacro 
.. 

�e açees. 
.. 

Je rt'ltf"nd�rmoe que s r.çao do mev. pepular P �iindir,al < eve ::ie c'.ar drB �j nto,nia 

at� � nivel erganizative, A JOC deve lançar m�e cle experi;ncias pioneiras, 

q ue torntt concrpte .o qur de_ff'!ndetHS. As_ aço�� de bairre cJevera de�enva,1 ver 1 

a coneciênc1a a� clasee de �seu�ir daluta também a nível de lecul de traba -

lh . Na G. Geral aconteceu um enBaie dPsta compre�nçie. t precis0 uma dini

�ica onde as revieiee entre militantes seja no gentido de uma açi� centri -

buir cem a do outre militante. 

DIRETRIZES PARA O MOVI ENTO POPULAR: 

1-) DISCIPLINA NILlTANTE: .tlane �e açie 

?-) A

• G. de Base

• FerMaçãe de quadres

NÍ VêL DE INTERVENÇÃO 8XTERNA:. Demo era.e-ia- ttan spa rência. n.rn l 
. ... 

e ec1so,ea • 

-<)-

• Espaçe de participaça� com • mov� �indí

. cr:.J •

• Formaç�e d� Quadros c�m cenoci;ncia de

classe.

• Repres�ntaçao �e base naR

G rgan i za<.'ª 0 • 

,. �stanr.Ht.e de 

• Unidade com. f{')rças de cunho daf:i·i.sta.



, 
-

A NÍVEL INT1RNO: . Criar espaços para avaliaçao interna dentrG da JüC, com� 

t ' -
se or especifico da açae do m�v. p�pular .

• Dim�nçi9 da imp•rtincia de mov. p0pular fe cunh� classiRta

a partir de reivinéicações,prieriêar.e cem a JJ.TT •

• Traoalhar o intercimbi• e a Holic.adriedade da açi0 de àov.

popular entr� as cidac�s •

• Buscar espaçes de integraçã8 cem o mov. nindical •

• Assumir come JOC e demarcar posiçio com prQpostA� fe tra

ba.lhe •

• Representaçie de base a nível �e todas as estincias.

MOVIMENTO SINDICAL: 

OPOSIÇÃO METALÚRGICA+ CURITIBA:Dentro ca·açãe da. oposiçae metalúrgica a JOC 

; reepeitad� e pessui respalde. A prepesta diferencia dos demais grupos {for 

ças) que eatã� na opesiçâe p0rque consegui11os reviaa.r c011 o grupa de base, 

��ª 
, ( n 4 G.de Base dentre dos metalurgicosJ. O proposito e e.e canalizar para 

. , 

a opesiçae metalurgica. Precisamos ganhar um saldo pelitice. Nls estam�E re-

unindo os grupea a� base lmetal�rgicos) ne bairro com duas prepostae:para ' 

for11ar jovens trabalhadores para assumire11 a proposta na JOC e para ganhar 

terça5 para o preces: o de eleiçae metalúrgica(fortalecimento da oposição). 

Estamos usandõ esta titica porque a repressio � pPrseguiçio.ao8 militant�s 

�ue estavam dentro f.a fabrica era mui to. Algun1' i ndusive foram demi ticJoi.;. 

JPOS!,ç_ÃO CuN;ECIARIA-CAXIA.S: Em Caxias duas militantes da JüC esta.ao em lo 

jas estra tegicas. Nés vamos conseguindo ter um número de 10 conta tos. Pro-

curamos garantir um espaç9 de di5cussào com estas pessoas, formaçao de qua-

d ros TJara a JüC e for tal ecim�n to da opo siçao cornercié ria. },s tamo s tendo 1:na 

atuaçao a nivel fe assembl�ia, a dir�çao do sindicato �  dacorr�nte classista. 

A oposiçao co��rci�ria tem a JOC, a DS, a ARTlCULA�Aü que esta faz�ndo traba 

lho por forae cm alguns momentos conchavando com a atual direçio. 

Temos pela frente o congresEo da categoria chamado pela direçi0. Como opo

siçàc elaboramos uma tese para este congresso. 

o grupo de JOC dentro da oposiçie e composto por 4 militantes. Eat�moe tra

balhando com contatos. A DS tem 3 militantes.

•\ETALÓRGICOS DE !)•A: Grupo de base nvo e:xiste consolidndo, em i'oA r,P,ra P,ntro 
-

-

zado mais um companheiro nos quadros(da Zivi). E outro militante P-$tá r.onvP,r 

sando com os companheir�B para formaçao da comissao de fábrica na empresa.

tt8 je tem 5 militantes da JOC na categoria dos metal�rgicos e nao se canse -

gue r�unir corno movimento para planejar e int�rvi r c0m posiçao 't�nn co!!!_

panheiros a JOC e respeitada dentro da categoria e da direçao.
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rrabalha-se com respeito a outras organizações de classe. 

POSICiõ DOS SAPATEIROS-C,BOM: Inicialmente se formou a ©posição com a pri
!eira intenção de nãe se priorizar a com�osiçao da oposiçâo para ganhar o 
sindicate. Neste processo a JOC adquiriu grande respaldo e repreaentativi 
jade, porem, como proposta de continuidade da JOC a questi ficou solta. A 
peiou respeitando a aut0nomia da eposiçãe. 
�ECESSIDADE: Retomar o trabalho na oposiçã• caracterzando a JOC com plane
jamente e projeçi�. 

Percebemos que na JOC muitas vezes vai num pique, ma� logo em seguida re
começa tude novamente. Cidades onde a JOC renov0u todo seu quadro e os pro 
pries centJtos se perderam. Ha mementos que o próprio militante vive um p; 
riedo de baixa e perde• trabalho que iniciGu recomeçando nevamente. 

1 

Na verdade, muitas vezes, nãe se prioriza o movimente, mas se envolve nas 
opesiçÕee e direções e a discussão central passa a ser a discussão, digo a 
rel•çãe cea as correntes. g precise pri rizar um planejamento de açâe. Há. 
uaa dificuldade de impulsionar a proposta de movimente, o confrGnto com ae 

,. cerrentee e uma necessidade. 

A noeea'imaic,r referência deve ser oe G. de Base, nel!te sentido 
� dificuldade de cenciliar ae atividades do m�viaente com o dia-a-dia, o 

, 

outro as�ecte e coao el!tar na direçãe e iapulsionar a açãe militante. 

Nas ações sindicais garantimos princ1pi s de autonemia e democracia, mas ' 
n ses� nível das açoes de bairro neesae açies nae direçees nao está geran 

. * de 0rganizaçâe e ate independencia da JOC. 

Ne movimente sindical não buscamos nenhuma experiência de organizaçao jun-
• 

. 
. 

te ao •ov. popular, é preciee a JOC trazer no concreto as formas de organi 
zaç•o de mev. operári� que ela defende. 
Censtata••• também que a JOi vive um preblema de direçao que de fate faça 

avançar o conjunto de militantes e muitas tencências avançam mais porque ' 
tem exatamente isto. ü m�vimente nãe ajuda ne sentid0 dos militantes terem 

mais clarQ táticas de açãe, nâo há investimento em todoe oe militantes, �a• 
se• ente e• alguns pequenos quadros. Há ainda um problema ccrncreto de dire -

ção mais poLitica na orientaçãe comum. 

�RIETAÇÃO COMUM� ��S_!NDICAL.!. 

- Inveetir nas as8eesorias internas de movimento segundo as facilidades ce
cada militante garantindo que cada militant� no seu nivel de sua c�ntri-

buiçao.
_ Circule informaçoee dentro an movim�nto como jnformativos mensais col0-

e:anr.c, F. f;ituaçao cas oponiçor-s � <�in,çoer, f" SPja ('nvjac1o ..i tor•Ri �·:; �::-

t�nn1' nn r'• e:oord0naçao. 
8 \, <· ,, ,-
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Manter espaços de avaliaçio e projeça c0m� JOC dentro do procesao de o

posiçâ e direçao. 

- Autonomia e democracia cQm outras forças existP-ntes dentro da categoria e
movimente sindical,
Repre3entaçao de base nas estincias de cGordenaçio, das direç�es e oposi

çoea.
- Criar espaçss de participação com • evimento popular.
- Ter análise da categoria: forças, base, fábricas, •••
- Trabalhar a partir da metodelegia da JOC.

- Planejamento e reviaãe nas direçies.

- Construir as CUTs zonais/regiBnai3.

- Provocar no aGvimente operário grande caapanha de sindicalização n0 sen-
tide1 de sustentar a •rganizaçãct dee trabalahdoree.

1 1 1 

QUESTOE§: 
1 

1 

1-).TIPO DE ASSESSORIA AS AÇOES SINDICAIS E POPULARES NECESSITAM? 

Essa discueeão já ha teapo vea eend levantada e agora o RS trabalha a 

sua cencretizaçao. Foi levantado ua quadrG a nível do estad0 cpposto ' 
per seis(6) pessoas(Nelea, Claudir, Adelar, Monica, Claudio, Gambim). 

1 

O priaeire encontro será dia seis(6) e sete(7J de maio na busca de 
concretizae o papel que a equipe vai cumprir. Ainda é precis� definir cri 

t,ri•s quande na açie convecaaes assessoria externa. 

?-) QUAL o MtTODD DA JOC NA AÇÃO? 
O méto�o se resume no VER, JULGAR, AGIR, Assim ela tem uma maneira de 

ver, julgar, agir, é até de planejar. O primeire passo é conhecer o lo 

cal ende se aá a açãe e a JJ.TT. seus problemas, tirande pistae de a
çâe envolvende os J.T. num processo de Revisão de vida e de açao. 

3-) c;OMO ORGANIZADAMENTE INTEGRAR A AÇÃO POPULAR E SINDICAL? 
A JOC ceve l'ançar experiências poncretas onde tem M.Popular, atraves ce 
campa�hae salariais, greves ••• e que tenha continuidade . 

• 
Organizar as Zonais da Cfff onde a JOC tem interferenci� no M.P. e M.S. 

lançando essa discussão nos congressos estaduais,regionais. 
Integraçã� _desde já dos militantes das diferentes ações numa perspecti 
va de concretizaçã9 da proposta. 

4-) CRITIRIOS PARA RELAÇÃO COM AS TENDtNCIAS OPERÁRIAS: 
Mant�r oa princípios· do movimente, ter firmeza e clareza nas posições 

r�epei ta.ndo t'I moer eia a v 11 ção 1 vnn do no ena o reú rd z .ç�o ou ton2, 
111a ce J. T. 
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Conhec�r o pro j e t© e táticas d e a tuaçào de cac�a tt')naência levando em con 

ta: Caráter de classe, concepção ce socialismo, prátic1revolucionaria,.!. 

A aproximaçio ou distanciamento� o nosso projeto� a noera pr�ti�a. 

1 

, 
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III- JüC - i';rnTlDG/'.::EI�TílAL

OB:3: â analise destes dois pontos foram feita�-; trave-a c!a r.efPsa, aval ia
çao e comnlementaçao dos �ocumentos anexo a este r�lat6rio preparafo 
pelo::, compnnhci ro�1 Claur.10 f' 1Vflt1ar c 1 e 1·. fundo. 

ELE!'iENTOS A .l'ARTlH Dü_.PAIN!::L:

NAt'RA: A JOC deve encarar o partido como u11 meio, que nori possibili ta for

mar as massas mesmo que o parlamento seja um espaço da bur�iesia. 
Devf"mos invE"stir r.omo meio para formaçao r'� quafros, tirar os enpª 
ços ela b11rguesia, como impla taçao c�o :�ori.alü,mo. 
Na Joc perdemos militantes para as corr·r,nf.es no partice pelo fato 
que nio assumimos milittncia • 
.cnt�ndo que quem fará a· r�v. 1 lução e urna frt"'nte Ofü:f'! P.:,tará junto ' 
partid0 e central. 

ELAR(C:-.:JNâo acredito que será urna central mais uma !'rente, onrle quem dará 
a 1 inha ii! o partido. Pela sua abrangênr.ia na socieàar1e •·prá ar,luti 

naé!or d11s massas e da vanguarda, pois este e.tinge também oreaniza
çÕes bomo o movimento estuaantíl, movimentos esp�dfico•· iA m1JlhR-
rt"s ' nrrroa, ..•

Nio a�range as �iversas conc�pçoes, poi� cada uma est� num partido 
neste sen ido a frentP, será aglutinadora re todas a:· forças r'P.sen

cadeando no processo revolucionario socialista. 
1''8DIR: A aue�,tao c:o partido começa fesfe 19?" com o surgimento do P�, su,r 

F,iu variti.s órwi.n'lz:::i�oes quE"" ·e a·glutinaram em torno r'rl�, 2s <1 P.CÍ·· 

soe� comP-çaram a ser tomada em gabinete:1 tornando o carnro e�� ;:;tu
açao mais restrito, no movi ento de ma�sas ocorre refluxo. 
lltimRmPnt� com o rT,- na medida em que vai t0manao os espa çoP ria 
Ourgu(lllr' ia (ve�ead.:�es, r.�putades I°edt·ra�S/�f�aaw,ns � ;i, :_: " i);·.:_ 

:· 't,;...r., ) VéH abrindo mao de alguns prlnClplOS e ate dP. ban<.Piran
r.e lut

r 
radicais e históricas da clas::,e trabalhadora, E:x. t:âo na -

gamento da Vivida txterna e vai caminhahdo para a social ��moera -
eia. N�ste sentido o nosso campo de atuaçio deve ��r na 0 entral d� 
traballhadores e nela supernr é. c:Hftilcul r:2c'�fl QUf'' se apn,r:,,ntnm.

- 14 -



-) fl.CU\ÃG Lii.:; ll;·,VULU�Jí.o, DlJTlTUl�Ão D/\illl[H;l 1:::..:11\ ll l'hiJCLS U DJ·; :.,1111� í71\ÍÍ,.J':' 

-) ÇtTE ANA�.I:::ii:, FAZS,•iú::3 DO .i.llDER DOS THAUALH/,D1,HL�, ELE EX13TE UU DEVL .JLI-1 1 

C1)i•:sT:m11.1., Q1 E l'APET. DA.·iüS A curr:IAL F. /\ü J',�f( I'J Du? 1·A;;.'._;uJ. 

-·) !, ;•,ITES DA Cl-:NT! /\L �J!NDlCAL E Dü lJT?

-) ENCAi·�H;HAMEr.:iros QUE EXISTEM A N1 VEL NACIONAL, ELEhEf:TOJ E r>M;JOS?

-) PJR ONDE A JCJC VAI JE DEFHINDO, PúR U11A Cl�i·,THAL Jli�DJCAL üU DE THABJ\-
:, !ADOHES':' 

�:3: ·pE..>l'ÁO 1- Será �laboracio subsiclio pPla PquinP dfl' as�Pr:r·oria r-r·tar1 tJal. 

QUESTÕES 4 e 5- }'orar11 rPtomaclo�i el�:nPntos <�o e;. i·:. /e.A.;. 

I UTES DA CENTHAL SINDICAL ATUAL: 

Não consegue ser direção das lutas. 

Ft�lta de formaçao de quadros. 

Grupo� internos bloqueiam e impedem que as coisas acont�çam, o podAr h��� 

mônico na central faz r.ela um braço do partido � portanto atribuinc:o a e:: 

ta um �apel economicista e n�o politico, limitando a demor.racia. 

Co:n atribui ao pélrtirlo a construçao do pocl('r, a força hP.gr?roÔnica, a vê 

anenas co�o central sin�ical e nio co�o força ag]utinan ra tamb�rn dou se

f.lJlf'ntor. r.o rnovi,iento popul�r, tornando-a uma cc•r,tral r�r: trabalhacor�.s. 

Os E'statutos cue rrlimitaram p11rticipaçao do�, sindir.atos oridF· a. rr!f'�r;n

ia e o numero c'le at�:,ociados e nao o nú 1�ro na bas�, n�r:uzinclo ,i nrn·ti

cipaçao na:· inE,tânr.iar, <J e decisao . 

1 :iJ TLS DO PT: 

• 

Esta abrinc'lo N·.paço para :�Ptorefl de rf'fon:;a r- 1> conciliar;-ao, sainrlo ço ' 

campo ce cla:..;se. 

O l'T se ore:;aniza para fins elPitorais • .r·ora a:: elr,iço,s P- cifir.il rercr>t.,r 

os sücli5os funcionando tornando-:Je 6�ficient� f'.ua orp:a.nizaçao de ba1:3r·. 

�odPraç!o no discurso por ser um partido legal. 

Se faz representar no conjunto das organizaçoes, ma n sF li�ita no confroL

to,pois renresenta uma parcela de pensamento do movi��nto oper�rio sendo ' 

qt1P outras concepÇl)es <"''tão e:n outron parti<1 on como ror f"Y.Pmrlo PCB. 

Por ele próprio n�o forma lideranças elas prov�m do �- Cper�riG. 

A concepçâo \'e autosuficiência ca torça h�gemn·.ica c.;e 0ur> ao particJo r; be 

a C'ons' t,·uçÕo 110 poder. 

-15 -
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RELA'J'ÓR.1 O nu l·:NCUN'l'IW Rl·:G I O 1. DI·: i\.'-i:--il·::-;:--;()l{l·:s 1-:cu:s I i\S'I' 1 CO,S l)i\ JOC

MJ Ni\S Ct·:Ri\ 1 S 1-! 1 ( l IH: .1 t\ N I·: 1 IW 11 1 : 1. ( l li ( l 1,: 1 /, ( l N 'I' 1-: - SÍ\O l'i\lJl.0 

e· 

O E11co11(.1·<l Regiona l aconLc<·<'ll 11;i ,-.;cdc dit JUC, em Contagem 

n o b a i r r o A ma :r. o 11 ;i s . t ·: s (. i v e r ; 11n p r e s e r d, <, ,-.; o ,-.; m i I i t, il r I L e s d a J O C : 

N I ·: N t\ 1 k 1 11 li II r • i :r. « 11 1 ( < • 

'I' 1 NA S;to Pau I o 

llt::L.10 R .i o d e J a 11 e i r · 11 

TONJNl-10 Equipe 

TR. TEREZJNHA 

acional 

R ·i o d e . 1 a n e ·i r o 

I' I ·:. LU .LS L3e I o llori zo11t.c 

são paulo 

DJÁCONO JOÃO IJOSCO 

Os l,rab;t I lios f'or·,tm coordc11;1d11s p(Jr' Nl·:Ni\ e LU LS e ·inicia

ram-se as 10: 00 hoi·;is do dia 2 . 09. 89. 

I = AUTO APRESENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 1-:XPEC'J'ATJVAS DO ENCONTRO
====================================================�==== 

encontro: 

NENA abr· i 11 os Lr·ilb.t I hos ,lJH'<'.-.;e11Lando os objeLivos deste 

"possibi I iLtr· troca de expcr ·iência e avaliação do traba-

1 h o d o asses s o r· ( s 1, ;i ,..., d i r i eu I da d e s , 11 < • c e s s i d a cl e .e; , ;1 v a n ç os ) e d e se n -
� -

d<· 11111 ;i v i ,-.; ;i o r· e g i o n; t 1 <� n il c-i o n a 1 

cLt co11j1111L111·;1 c<·n11n1111 <"il, po I i (. i <"il, tllflV i 111<·11!.1> 1>1H·r·;11· i o <: 1 gr·<:,j;i, ilfH'� 

rundando-al'i e r·cr 1 ('( i 11d<l q11;11,-.; il."i J)Cf','->f>('('(, i Vil.'-> (JIIC ilfJl'C,-;c;nLil par·a a 

JJ.TT e o conj1111t.o clit <"l;i.-.;sc". 

Seguiu-se 11111a r·nd-'lcla de a11L11 ;ipr·escnL1<,:ao e de expectat·i

va� p..11·,1 o E11co11l,1·n clc.-.;L\',-; dn is d i ;1.-;: 

TER E Z I N li A - G os t,; 1 r· i ; t <l e s; 1 i r rn a is L r·; 1 11 q II i I a q u a n (. o a o as p e e Lo e r i. s -

HÉLIO 

t;:; o e e o m pro m i s s o frente .'1 , · e LI L i d LI d e . 

- Como no R. Janeiro não h� ainda urna Corrna coordenada de se

fazer assessoria, gostaria de sair mais capacitado para tra

balhar urna orientação de as.-.;c . .;;sor· ia rnai s comum entre os as-

sessor·es.
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TONINHO - Sua expPcl.;d,iva e de da1· c·c,r1l.i1 1uidadc aos encontros ante-

1· i o r·e,-; cl<' u,. i < )t\l.;t\ ?t, > ;d. 1 ·;i v < •,---; cl" L, ·11I:t < <, 11 L , .. ;i I de.e.; L<: l·:ncon-

tr·o q11C' .---;c1·;1 RV/\0 .

.J()Í\() !\()�('() 

TlNA 

LUIS 

f l;11 1(.;1 d<' hoje e 11<'111 ( <·111 p;11·t. i <· i p;idu da .f(JC <:111 '.-:i;o Pau

l o. D:1i 11;10 (t't' <'Xpc·('(;il iv;1,---; p;i1 ·;1 l1o_jc·. 

, 

Vem pcl;1 p1·1 111<'11·;1 vc:1 .. IL1i .---;11;i <'Xp<· c·t.;tl.iva b;il.c c·,,m a pauta 

oferecida hoje e espe r ·a J e v ;i ,. r·esu I tadn.s para São Paulo e o 

Estado de :--;;o l',ttt I o. 

Espera apr·oveiLar· o l·:n<'o11L1·0 p:i1·a avéll i;ir· sita as.sc.ssc,r·ia. 

passou d e III i L i_ t.., a n t.., e ; 1 ;is ses .s o , · e p 1 • e o eu p a - se e o rn p r i o ri z ar 

mais a JOC e acha que o tema RVAO va·i ajudar·. 

NENA - Espera uma boa discussão sobre RVAO e sobre os conflitos que 

a JOC vai vivendo. Acredita que na revisão h� aspectos cris

tãos subversi.vos que merecem ser analisados. 

ABTB .- Espera pndrr :ipr·nf'11ndar · o ,l.Sp<·<·l.o cr·i.sl;10 da ,JOC e a contri

buição do assessor pa r·;1 o e r·csc i men Lo da JUC. 

II ANALISE DA REALIDADE ECONÔMICA E POLÍTICA DO PAÍS 
==============================�----============== 

A ana I i .se i nic i 011-se com ;1 1 e i tu r·a do Bo let_i m Militante, 

ag�sto de 1989, élí'Ligos: An;�I ise da C:011junLur·a, l·:rnpu.rTandu com a 

Barriga e Em Discussão as Elei,çÕes l'residenci ais. Foram dados escla 

r·eci.mentos sobr·c o:-- .irt i gos I idos. S11bd i v.i di u-sc a eh .scu.-.;sZio em du

;1s et;1 pél.S: i\s pcc te >.S l·:c 0110111 i <·o,---; e i\.---; p<'<' 1 o.--; l'o I i (. i <:o,-.;. 

a) ASPl-:C'I'():-:; t·:CoNC)MICOS l11ic·icH1-sc :1 :t 11:tl 1.-.;<'. pcl;1 liiper·inf'lação que 
, 

j;1 c,-;t,;1 ('<'011l<·<·1·11do 1·0111 :t i1 11·l.1t·,:�º 1·,·;11 d,· 1·1111 de ,-;c·l.<:rnl>r·<, ,-.;11-

p e r i o r a 4 O% ;i o me s . O q 1 "' < • 1, i p, · , · i n f' 1 ;i <,: ;� o ? V;� r· i a .s d e f' i n-i ç Õ e s 
, , 

descr·i.L-i.va,-; 1'01·;1111 d,tdél,---; c·o11H> p,>1· c·xc111plo: (J r·<:a_ju.sLc :1Lc vari-

;1s vcze.s por· di;i d<' p1·<'<,·1>.s; él 1 11c:1p:tcidaclc: do ,c;;alar·io m<;.-;rn<, -

reajusl,ado rne11sa lme11Le curnJH'a1· e pag;tr· ;1.-.; dc,-;pe.sas do mes. 

O que causa a super··inf'Lação? V;tr·i;is ca11s;1.s r·oram Levantadas: a 

desordem econ;;m�ica, sem governo <·apaz de contr·olar a ganancia 

dos Lucros dos ca pi L1 L i.stas; a d i rn-i nu i <;Ziu do capital produtivo 
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Lançado em l>t 1 s<·;t de ju1·0.- a I tu.e..; <· do 1 ;i1·c,-.; e utu·<,, a divida ex. 

Lc1•11;1 (]li<' i 111p<'d<' ;i <·1 1t.1·;1d,t d() d i rilt <' i 1·0 dd,c..; 111<· 1·<·,Hl()r·;1 i ,e..; expor·-

tadas etc. Q11 e sol uç:;o par·;i ;1 l1 ipc1·inl'l;t<,:?;o? Urn govcn10 com 

autoridade e q ue gover110 volt.;tdo p;i r·;i os interesses da ma:ioria 

que .-.;;in 1 1·:tl>.-t l li:tdo1·('S: ;1 .--;1 1,--q)(' 1 1.c..;;1n d11 p;ig;t 111(·11l.o d;1 d i vi d,t ex-

terna; n 1·cvigo 1·;1111c11Lo cio mc1·c;ielo i11Lc1·110 vi;1 ince ntivar· o ca

pi La l p1·od11 Li vo e o .iumc11 Lu elf' ,-.;;i 1 .'t 1· i o pa 1·;1 cumpr·;_.tr· o que � ·1.n 

ternamente p1·oeluz. i du etc ••. 

Aspectos l'n I i t. i <·n: 
= DebaCeu-.sc o.c..;<·1 11.ielo el;1 ca11 diddl.1 1 1·;i Lul a <·111 clci<,: ;';cs 1n·csid�n 

ci.ai.s que 1';1zem p;i1·Le do p 1 ;i110 ela bur·gue.s ia de transi<;ão ela di

tadura militar para um governo b11rgues civil. Esse e o plano 

do primeiro mundo para o tercein1mundo. Se Lula ganhar, enfren 

tar� dificul dades e a massa oper·ar·ia nao ('·icar� satisfeita. Se 

ra que o discur soda campanha est.,� l i.dando com esses limites?De 

outro lado a campanha e em si mesma educai., i.va da massa. Ela 

vai-se acostumando a certas te.ses como 11 nãn pagar a di.vida ex-

te r na não <; e a I n L e 11 .i e l e i ç :-Í o ele I trn t r· ;i b a H1 a d o r o o PT te r � 

efe·itos ;_1 l ongo 1n·azo e não de imediato'' <:Lc .•. 

A JOC ele IJel o llorizonLe fez cnco11Lros com jovens eleitores de 

16 a 18 anos e p1·eocupou-se ni;o ele ·indicar cancliclaLos mas faz�-

1 os cres(·c1· em educ;_1<;?;0 po I f Li <·,t. J\ i rnpo1·L?lllc ia da educação p� 

1 f t,-i ca d as 111;1.c..;,-.;;is � 111;1 i 01· pcir·q1I(' lto.ie li;� rnu i Ln descr�d i Lo na -

pol ft i c;:1. Nn momento, lia grupo.-.; g-randes de i ndec- i sos em 
, ' 

quem 

vot.11· <'Ili 1 1<>V(·111'J1·0 p.t1·a p1·<·siel<·11I (' (' (·;tl>c· L,trnl)(:111 ;i .J(lC el<:s<:nvnl 
, , 

V<'l' 11111 L1·;di:t ll10 ,c..;olJ1·(• <'I<'.-.; ;ti.<· 1 1,1v<·111'11·0 p1·nxi1110. 

1 1 1 -=- /\ N /\ 1. 1 S I ·: 1) t\ C 1 1 N . 1 l l N 'I' li 1, /\ D J\ 1 C: 1-! I ·: . l J\ 

Par·L i 11-. ..;;<: dns f';ll,os cio f'<·(·l1.t111c11l.o f>(\ 1 a conµ;r·cçao r·nmana -

d e Educação C a t <; 1 i e a d os se 111 i n .'1 r· i os S <' r· c 1 1  e 1 1 e I Ler· , em R e c-i f e • 

Nãu � o �u1ico c.1.�o I1cs.-.;cs Lc111po.-.; 111,t .--; .c..;,111i.t-.c..;c :'1 divisão da /\r·quidio

cese de são paul o <:m novas diocese d<'1il,r·o do mun1 c(p 1 0 de São Paulo 

a atuação do Ar-cel> i . ..;;po de Rec i f'c qtt <' <'l1 ama ,t po I f Li ca conCra os sem 

terra , na p o r· ta d o .-;; eu p a ·1 � c i o , as e 1 <� i <;;; e s d e n n v n .e:; b ·i s p n s c o n ser -

v a d o r e s , o e as o elo I{ o 1 1  a I elo q t te L e v < · q 1 1  e .-;; d i r· d o I< i o .Jane i r· o por i m 

posiçao de Dom Eug;;n i o .Sales. 1�m 011 L 1·ns pai se.-; corno fio 1. anda, Aus-

L r· ·i a , o III e .-;; 111 o v e III a < · o 1 1 1. ( · < · e 11 d o ( \ ; t . J( ) (' 1 

cul dades com f{om..1. 

;11111><'111 a L 1·;1 vc.c..;s;1 cs.-,as d i f' i -
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d i s . ...:;o (. ll d()' VClll o,-.; cl<>i.--; ( >l l t. r· < ! ·"' rnod<: 1 o.e;; U(! 1 gr·ej éi V l..

gentes hoje dent. 1·u ,1;1 l gr·ej;i C,tLol ic;t e' crn co1 11·I·iLo entr·e s·i 

MO D E 1. O C O N � I ·: R V J\ D() R 

MllDl·:l.(l l'IWCl,1·:,-..; � 1 �Ti\ 1· l!llll·.IU\ll(l. 

Há os que d·izern q11c' s,; v;ii pior·;11· o co1d'I it,o daqu·i par·d f'r·ente, isto 

(;, p;1s.s;1r'C'lllOS do pl 111·;1l i .--1111> d1• llHHl<•lc, d 11111 IIH>cil'lc, 1111i<'() ('{)fl.--(!l'Vitdnr 

imposto a todos <le1 1L1·n da lgrej.-1. O V;1Lica11u aposLa l1oje nesse mode 

1. o c o n se r v a d o r p a 1 ·; 1 rn a n te r· o pode 1 · < · o p r· e s L i g i o d a I g r· e j a j u n t o as

e 1 ;1sses d ir· i µ;e11Lc . ...:; 1· pa1·;1 r·cc-1Ipc·1·;i1· <>.--; 1· i eis q1I1· ;1.--; . ...:;1I . .._t.;1do.--; com o mo 

de lo progress i.s ta e I ibe rlado 1· saem d ;i I grcj a Cal(; 1 ·i Cé1 e v ãn para as 

se .i. tas por não e 011co rda r· com ;:is rnucl;111(._' a.s na l. gr·ej a t r·ad i e ·i ona 1.. 

A r e f ] ex ?i o f o i no se n l i d o q II e II ão <; d e ses p e r· a d o r· a essa s i -

tuação de confljto interno. Outros Papas virão e algumas coisas ja 

conquistadas n?to vo·I t.am mais .-1Lr·as. ,'-io que se perde um te:mpo precief.i 

so com tudo :i.sso. tt.'1 ai.rida ;i l'or·c,:a cio J-:sp ir· i Lo Santo que nao <lesamp� 

ra a sua Igreja • 

• 

camente 

De n11t.r·o l;ic lo, a· tgun . ...:; p1·ng1·1! . ...:;si . ...:;L; 1.s nem :-,empr·c sao autenti 

cri sl?Íos e compr·omcL i cios com .1 1 g-r-cja. 1 sso d;� Lamb�m murd-

çao ans tradicion;1is. O dc . ...:;;d"io 1 10 . ...:; . ...:;q d.1 .JUC e dos ;1 ...:;.--;cs .-c;or·es e ser 

com1n·o111cl.i dn <"<>111 a <" 1 ;1.-;,-;c op<' r·;� r· i .t <' < ,,111 a I gr·cj il. N;io ele d i scu.rso -

mas .de convicção. i\ Bibl i;i nttma ·1cit.11r·;i atual ·1 iber·tadora ajuda nes

se cornpromi.-;so. (l q11c e imp, r·L;int.e par·;i o cr·isLtn progrcs.sista e a 

Mc-s1111> ;i I gr·cj;i rn·ogr·c.-;s i sLa pode -

t.e r 11111 d i sc11 1·.--;u I i 1><· 1· !,ado r· .-;o, ,.._c,11 p 1·.1Li<·.t, e rs:-;o ,tp,1 1·ccc ilOS nao-

e r · i ,._ L-t n s <·o III o n p o r · l. 1111 i ,...:; l. ;i < \ 

IV I' i\ 1 . i\ V 1, i\ D I ·: 

II11I;i I gT1·_j;i i 1it.cr·c . ...:;,--;c i 1·;1. 

D 1·: li� 

'.ll). o<J. Hl). 1I111,l !'a la 

v 1 · .i d e D e II s e cl; 1 V i cl a p , · e p; 1 , ·; 1 cl ; 1 p 11 1 · 'I', · r · < • ,,_ i 11 1 1  ;i < • 'I' i 11 ;i • /\ C e I e I> r· ;i ç ;-; o -

t"oi entreme;ida de c · ;111Los. l11i('ial111<'11l.1· f'1>1·;i111 col oC',tclils ;i,...:; intenções 

<' pr·eocup,tçnes do.-.; pr·c . ...:;1�11t.<•,.._. i\p11.--;. c·:td.t 11111 r·<·c·,,r·cl;tr· ,t 1 µ;11111;1 p,t."isagem 

d a B ·f b 1 ·i a que s c ; t p I i <"; t .'1"' 11 o s  s; 1.-; p 1 · < · 11 < · t I p; t <,:;;e,...:; 1 e: v .t II t. il e I; 1 .--; 11 il a n á 1 ·i se 

rle ontem e nas i 11lcnçÕes desta m;inl,;�. l·:111 . ..:;cgu ida l'nr·;un ('citas algu -

111 ;i s p r· e e e s d e I o II v 11 1 · e p e d i d 11 . 'I' e r · 111 i 11< > 1 1 :t C: (' 1 e h 1 · .t (.: ;� " e · o rn " (' a n t, o l J t, o 

pi;1, n !'ai No."i.--;11 <' i\ i\ve Ma1·i;1 1);1 i\111<·1·iC';i l.al.i11;1. 
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I< V Ali 

Às 9:.10 IH>1·,t..._, c11(.1·amos 11<> p<>11l.o cl,1 p,t11L1 .sofir ·c l{VAO. As 

q11cslocs I cv;lllLtcl,1.-..; 1'CJ1·;i111: 

a) - Como .--;e Lcm g,11·;i11Lic.l<> p;i1 ·;1 o,--; ;i,-..;.-..;c,-..;,--;or·es a l<VAO nos -

l·:.st .tc!CJ.-;?

RESPOSTAS - t-:111 No a J guaç11 lia pequenas cxper·i enc·i as de 

RVAO como µor exemp Lo, na <·asa ela Te r·e:1. i .nha com suas :r _r -

lllil,'-; I'(' 1 i g i (),-;;1,-..; ()lld<· ;1 ,-..;1I.t ., 1 llil(;il<> d,· ;i,-..;,'-;(',-..;,-..;,)l'il d,, .J()C (:-; 

r·ev i S,l<Lt. 'l';unh<'lll 110 '1. \> e11< n1il r·o ele ,t.-..;,-;<�.-;,-;or·c,--; d;i ,J()C na Es 

Lado do l{.,Ja11ei1·0, ,t l't;Vr,-..;;in l'<>i l'<·it,;, e l'ui uLil aos as -

sessores e 11 1 i I i La11L s pr·e,o..;c11Lcs. 
, 

A nivel do Es Lido ele .':3au [)élll I O nao nenhuma 

momento par·a os assessores cio J-:.sLac.lu 1-'azerern juntos a revi 

sao. O Regi.s e  o Abib fazem a sua r·evi.sào junto com a dos 

militantes. Como no Estado de Sio Paulo começa a se deli -

• near um quadro maior de assessores, em Maua, com a chegada

em D i aclcnr,L do Rollil I cln, 11.1 :1. <> 1r.1 1 csLc e sul da c:i dade com

Martina e J os� dos F j lhos e.la Ca r· idade tal vez futuramente -

se pense nisso. Abib relatou que por ·iniciativa dele e da

Iz.:i.1 d,, tem h,tv i dn r·eun i ;;e:-; de' cio is crn cio is meses na cidade

de S?Íu l'a11ln cunr p,tcJrc,-;, sc'1 11in,1r·i:-,Li1.--; e uma r·e·l·igiosa que

se i11Lcr·e,-;.--;,)m de pcr·Lo da .J,J .'l''I' e cJ;i J(JC. Nessas reuniões

L<'nros r·cvi.-;;ido 110:-;,so modo d<· Lr·aballrar· <·0111 .LJ.T'J'.

l·:,11 Mi I1:1s Cc 1·.i i .--; . n,--; ;i,-;.--;<·.-..;,--;n t'<'..--;

l'Cllll i l'illll-,-,(' COI! 

l.u i ,--; e 1:ranci s

scs,-,;01· i ;i P li;i 11111.t pr·opos(,;i cl<· cncont.r·o 111<:11.s;i I p;ira plane -

ja111c11t,, d:t ;1,-..;,-..;c,-;s,11·1;1.l,.l'it.,,,.., pcl,i.-; ,,.-..;,--;<·.-..;.--.<>r-c,-; Iu11 ,--;cminar··io 

s o b r · e e 1 • i ,-; t i a 11 i s III o <, s o u , · e ;i .-; o c i e d :t d < � q 1 1 e 1 · u r · ; un m u i L o 

borrs. l.11 i ,-..; aconrp.t1tl1.t L,1111bi'·11 1 1I11I:i cqI1 i pc de b.-1 i rTo. 

b ) = C o III o e "d a ; 1,-,; se.-; s o r· L e 111 .--; e se n L i cJ o d i a n L e d o d e s a f i o -

de assessorar o movimer1to? Citar dificuldades, preoc� 
, 

pac,:oes, rrecess idades, :t p r·o fund.tndo -as e buscando sai-

cl:1s corre r·c l,;1,c;? 
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l.uis <·1Jl11<·;1 .--:<· 11:,., .--:<·ttl i11d11 g1·;111dc.-.; dit'ic:ulda-

dcs cm ;11 i ;11· 111 i I i t :t1 1 <· i :t <' .--:1·1· :ts.--:1·.--:.--:111·. Mas c·orr.c;Lat.a que 

os 111il it,1rrt1·.--: <'Ili <'n1 1_j111tl,,. t\lg1 111.--: 111ilit;ll1 L<·.--: .--.<· <·1,r1l·1 1 1 1dc111

I ·: 111 N () v ; 1 1 g li ;i <,' li , ; , 'I' < • 1 · < • /. i r ti 1 ; , < • 111 i I i l. ; li I t, e d o rn o -

v imento dos professores e mesmo ;i f ;1.ssesso ra a ·1 guns compa-

11 h e i t" o.-.; 111; 1 1 .-.; . j ove r Is • � <' r tt < • :i i 11 c1 ;r 11, • < ·,: ,-.; ,-.; i d a dr, d e r· e 11 n i r p a+-: 

clr·e.-.; <' s1·111i11;11·isL1.-.; p:11·:i di.--:<·1it.i1· " .)(){'. e· dc.--:<'r1 v1Jlv�-l.a. 

a i 11 d a se r· 111 e I h o r • t. r ·; 1 l>" 1 11;, d; 1 • () :-; 111 1 1 i L; li, L e.-.; 1 1  a o L e rn nem tem 

po nem preucupaçoes nesse :-,enL ido. U Joau Bosco esLa muito 

sobre e él r r· e ç; a d o d e a t i vi d ;r d e:-, na p e r <� q u i a e movi me n to d os 

sem terTa e a ,JOC nau tem pr·oc1.tr·aclo e e I e se a r·astou um

pouco dos mi.Li LanLes da e i cl.,dc ncsLc ;1no. 

E111 Vo I ta RcdorrcL,, q li(' o /\r·I indo d� co-

mo asscssnr· pr·cc i .--:;1 mel lror·;ir· 111;1 r .--: <' o li<' 1 i o pr·eLende di seu 

Lir· <'om <'1 <· cs.-.;<· .ts,-,111,l,o. /\ l'id:tdc cio l<io ele .janeiro com 

a s LI ida d o R o na l d o , rn· e e i s .t v o L ; , r · .t d e 1 · ·i n i r· :t q u e s L a o d o 

assessor·. 

Cu n e 1 11 i n d o , '1 .t 11 e e e s ,-.; i e LI cJ e n as e ·i d a d e s e esta -

d os cJ e se e r i a r· um e s p a ç ú d e r· e v i sã<> cJ a ação e d a vi d a d o 

a s .,;; e s s o r · • M ; 1;:; f • i < · , ) 11 e 1 ; 1 r · , > q li <' o a s .-.; < • .-.; .-.; o r· s e e n r· i. q u e e e e p �

de ajudar· ma Is ;1 .JOC, f':t;,.1·1 1Cl1J 011Lr;1.c; ex per i enci a.s .pastora-

rs e· pr·,,l'i,-.;,-.;i"1 1;1i.--: <' 1 1<·.--:.--:,· .--:1·11t.id11 p1·,.,1· 1z:tr· ;i .JOC 1 1;1,i 

e) Cll111,, d1·.-.;<·11v111 v1·1· ;1 r·,· 1 ;11_-;·;" 1·,. <· <·<1111p1·om 1.-.;,-.;o diante da

RJ·;SPO:--i'l't\:--i: 1'1·,i1·11 1·ou-.-:;c ;1q11i .--:i1 1t.1·Li;,.;11· o que .ia Cinlia apa 

r· e e i. d o 11 u d e eu 1 -r e r· d e s te,-, d " i .--: d i ; 1.--: , a .-:; a b e r- : 

- Ce I cbr·aç;;es nos <·r1c1>r1 t. r·<, . .._ de .JOC q11<! c;r,n forme

:t expc1·iencia 
( 1 1 r· ,",O.", .'-'; 0 U r· e 

d<·m11.--:Lr·;1 Lc·nr a_judad(). 
< ·,, 1 o g i ; 1 d; 1 1 i 1 )(' r· L:1 e;?; o , 

/\ 11 ;� t i .--: e cL 1 13 f li I i :i • 

,<-; 11 I> .-.; i d i o p d r· ;i .--: , • 111 1 11 .t 1 · 1 " ,-.; "1, 1 · < · < · r ·  i .--: L i a n i s mo tem 
:i.i II cl :ido L;1111b<'111. 
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() ; l ,S s (> ,..:; :-; () 1' d (!V (' (' r·; d) il I li; l 1 '  ; l ll i V e I i li d i V -j dual 

d o s 111 i ·1 i ( il , 1 t e ,..:; Jl ,H' ;i q u e e ·"' ( < , ,..;; ,..:; t 1.s (. e n t. e m .e.; u .1 i d e n t i d a d e 

e ,, i s (.:; q 11 e 11111 i L L s < • z e ,-e; < ! ( i < 11 1 <' 1 <, v; t , i . j , , vem :t eng, t. j a r -se 

na J<lC. U 111ovi111e11to ,JOC t.,,111 q11c ;i11;ili . ..;;;iI· ,c.;u;i caracter·i.sti-
, 

ca cr··i sL,1 com mais cor·age11I cio que L<�m f'eito ate agora e as 

d i , · e 1,· :w .--; ·.; ?t o 111 ; L i ,--; , · <, .e.; p o n ,--; ;i v < , , .--; q 1 1 < , o i II d i v f d u o i s o l. a d a me n -

te em promover· esses aprof'undamenLo. 

Vi.u-se na di.scu.s . ..;;?Ío que nao se Lr·ata de i.mpor 

;J C,lclil lllll (fl.l<-� SCJ ;1 r·cJigio,--;c, ott pr·,tLic.tnLe. O r·espc·ito a 

<·;1m i rili;tcLt ,.,, 1 i g-i ,i..._,t c(,, <·;icl:t 11111 t.<·111 q11<· .'"il'I' g,tr·;inL ido e ,sua

liber·dade de opç;o. Mas o 111 i I i LarrLc vi vc de I·acu va Lares

que sao cristãos e que precisam ser expli.cita<los como por

exemplo a doação ao proxirno na luta operaria, a busca da

justiça. são valores cristãos que caracterizam a militin -

eia Jocista e is vezes não são percebidos como o sao.

damento: 

Foram levantados dois pontos ainda para aprofug 

- a questão da i clc!nt-i dade <":ri stã do movimento e

de sua mfstica cristã.

A questão da identidade cri.sti da JOC - passa

por uma anilise do cristi.anismo por dentro e

1130 por fora. Por· dentrn quer· dizer seus valo

r·cs .suas mcC;is, ;i pr·,;L i ca da JOC e dos cris -

L ; L o s ; 1 u L � , 1 L i < • o s < • L e • I ·: 11 q u a , 1 L o q u e a ,H 1 ;� 1 :i s e d o

e , · i s t. i ;i 11 i s mo p (, , · 1 · o r·; 1 o II rn e r· ;i rn e n L e .e.; o e i o l. ,; g i c a

1 e v a ,1 v e r : 1 p e n ; 1 ,--; o .s e r r os ou f.-1 -1 ,"> i d é-l d e s e x i s -

t.,·11<· j ,l j ,..:; d;1,--; 1 )(. ,--; ,-.; (); l ,--; pr·;iLica.c.; cxLe-

,. 1 ()f'(','-, ('()Ili() ,. :t 11II,--;.--;;t pnr· Lr·.tdi«.:?í,, <·t.c. l·:.">sa 

;111;1 1 i ,--;e p<>r' I·0,·;i ,. 111;1, ,--; ,.<,11111 111 II;i ,J()C e as ve 

:1.P,-c; ,t1·;1sL.t o,--; 111 1 1 i L:1nt.P.'-i do cr· i st. i .111 i ,..;;mo 

11:10 /, co11l1cC' i cln llil 

r·ea I i zaç;;es ct <· ••• 

,--; li il t.,•() 1 ()/_!," i ;i, pI·1, I" >,--; Las 

que 

e 

p I i <' i t.;11 · i ,.._,-;n:' C.td.t .Jovem mi I i l,;1nLc Lcrn sua v:i. 

vcncI;1, ,Stlil pr·,1Lic;1 e ,c:;u;i.s dif'icu-ldades na 

q 11 <� .s t . .to r· e I i g· i n ,--, .1 , � < · r · i .-.; t. .t . C o rn n f' il z r: r par a 

q11c I--;,--;1i ,'-><\.lil 1·,,1 1I·1·n1 1l..tclo e· 1:xpli,·it.,1do? 

(\ idc11t.idadc· <'l'i.·-;f.,1 d<· 11111 111I I iL.11 it,c vem 

de .sua ca,-c;a, 1· ;1111 f 1 1 a, de urna ()f"fnil(�iHJ reli-
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gI0,-;;1 qI 1<· <·0111 e,,--; dltc>s v;i 1 ,s<·r1do ;1r1;1I i ,--;;ida cr·1-

i c;1111<'1 1( <' e <'X, g<· 11111;1 1·<·.--;po.c;l,;i pc.--.s.so;i 1. De ou 

(, 1 'Cl . . \' 1 V<' II<' 1 ;1 (' 1· i ,--;(.?í ,--; ;-; O d Í f' C 1 ' (' 1 1  (. ( ' S C O n f' O r·

llll' 11;10 ,-,<> ; 1  i d:1d<' 111:t,s :1 p1·0I· i ,--;,s;io, ;1 <· 1 as,-:;c so 

e i.d 1. 1'1>1· <·x<·11Ip I o. um h i ,--;pu ou padres Lcrn uma 

p1·/1t.i<· ;i <· 1 ·i.--;(:·1 1·<·s11l( ;i11I.<· de ,--;11;1 pt·of'iss?Ío e 

t' o r· ma ç Zi o d e se III i 11 � 1 · i o 4 u e � d i 1 · e r e n L e d e um a 

pr�tica cri st.?í de um orer�rio que rassa o 
' -

dia 

1.--;.--;<> ,--;<· :tp I i c;1 a or·:1<;-ao, ;i dc,c;La -

q11cs q11<· ,'-<' d;i 11;1.-..; p;1l;ivr·;1.s da Bibl i;1 <:Lc •• 

Hoje o desc11volvimento da crit-ica a [greja e a 

Deus Lev;i a 11111;1 crise da identidade cristã. 

Deus o que �? l·'.x i ste? Por· que os ateus precisam 

de algo ;1 q1Ic ,-c;c• apegar? A natureza por exemplo 

E preciso fH:1·111it.ir· denLr·o do m<JvimcnLo que es-

sa cri.se ap;ircc;i e seja maduramente refletida • 

ÂC)ll i f O Clll <fll<' V l>('C p r · o I' 11 11 d a me n L e a e r· e d i L a : o

bem e o mal <·011<·1 ·cL1mcnLc; valor·e.c; que dão ori. 

en Laçao 
' -

I' i r·mc as açoes e a vi da: a justiça, o

amor etc ••• 1-1� mlstica maLerialista e misti.ca 

cr· i sL1. Mas ;i m isL i ca n?ío dispensa o conheci -

mcnLo d;i Lcol (>gi;t .senil<> gcr·a conf'u,-c;ào. O que 

e Dc11.c;? ll;i 11m D<·11,--; imane;nt,e no conjunto de va 

101·c,s pn.--; i ( i vn.--; d;1 l111ni;111 i d;1dc. Ma.s n;1<, c,c;gota 
, 

() 1) (. 11,--; t 1·;111,'-;('(•d('II (.(' q 11 (. ,--; () ,-..;(• ;1 t, I1Ig1· pc 1 ;1 f' e • 

I·: (, l' I' I'<· !>li li :t () (. ( . 1 .• M,t.S il I·c Clll Dcu,s nao e 

.--;<·111 I·:1/.(H'.--; q11<· ., I·1111d:t11l<'11L:1111. D:1i ;1 111:c1:.s,sicl;1-

d e d<· < • .s t 1 1 d o cl : 1 1 · i 1 <> s o f' i ; 1 e d a L e o I o g· i ; 1 L.1 m l, � m • 

1) ) ::: N ( ' ( . ( ' ,--; ,--; i d ; l d ( ' ,s ( • I ·: X i g (' li ( . i ; 1 ,S :

Dess a.s re 1· 1 e x�·,c.s Li 1"a1110.s a I gurnas ex i gene i.as p� 

1·;1 cl:11· <·01it.i1111icl;1d1• :t•> :t,s,--;1111!.n ;i ,--;;d1r.1·: i\1·Liç;o.s ri() -

.J(l('; t.1·;il,;1ll1:t1· 110,s <·.--;l;1d11.--; (> p;ip1·I do ;1.-..;,-..;1•.-..;,-..;or·; cele

brações com os m-i li t,;111Lc:,s; cursos de íli b 1-f a e de 'l'eo

l ogi ;1 nf_'er·i(·ido.s d<>s mi I iLanLe,-=;; 1H1.-..; csLado,c;, cr--iar 
·- -

esr;1çns rar;1 a revi .sao cl;1 :içao e v-i ela dos asse.--.c;nres.
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Vl = 'l'l·:l<N/\Cf(/N/\I. D/\ .JOCI I·: V/\TJCANO 
. - - ·-

----- ---
-

-· --------

'1'011 i 11'1ll cl;1 Coo1·dc11aç?Ío N,1<· i ,,11;i I cl;1 .JOC: I·c Ia La que il OIC 

( o r g; 1 11 i /. ;i 1,· Z> 1 · ,--; 1 1 it 1 · 1 · 1 1.· 1 1 · i I li t ;i i ,--; (' .- d . .', 1 i 1 · . 1 ·" ) 1 · .--; t .-� .--; 1 · 1 1  d o p 1 · 1 · ,--; ,--, i 1 11 1 ; 1 d ; 1 d i r· e -

tamente pel o V;il ic;11w p,1I·;1 <' cl 11i1· ;i .HlCI d;i ,--;11;1 L1 ·adic:io11al par·tic_i

p;içao clc11t1·0 cio UI<'. l)i;111(c- cli.--;so ;1 .HlCI <'.--;<·I·1·vcu il() V;i(.ica110 pr·()Le_::

Lando co11L1·;1 ;1 1·;1d i 1·;i I i l'.il ·;i11 vo1d.1·;i ,. 1 .-1 1· 1·,--;1·ITv1·II L.111tlH·1 1 1  ;i,--; .HlC n;1c i

nn;li ,.;; pccl i 11clo q1I1• ,--;1' I11;iI1 i 1'1·st.1·111. /\ (',11, 1 ·cl1· 11;1 1.:�o 1 I;1c i 1i11;1I hr ·,1.--; i I f! ira

d;1 J()(: f'ÍCOII <li- 1•,--,1'l'l'Vl'I' 1·;11·(;1 p1 ·1,(1•,--;l,111do I' f>t'dÍ1 1d11 d 1·c1·1>11,--;Íclcr·;1 -

çao do VaL i c;1110 110 1·p i ,--,.'icl i o.

VII = 

V J 1 1 

sim: 

ENCAMlNIIAMEN'J'OS SOURE O PIWX J MO 1-:N CON'l'IW REGlON/\L DE ASSESSO 

RES 
= 

DO =IUO = DI·:= JANElRO, 
= 

SÃO =PAULO,= MlNAS =GERAIS= E= ESPÍRITO
===

SANTO 
===== 

DaLa proposta - 05 e 06 de abril de L990

Loca 1 - .'-i?Ío p,;_111 1 o 

Organ i zador·es - são Pau Lo 

/\t.,cnc;?Ín - l'a1·;1 amp Li ar o,-:; 1·0I1v i Lc.--; ,--;cm 0,,-:;queccr· nenhum as-

sessor. Quanto ;10 tema central desse novo encon 

Lro, foram dadas varias sugesLoes para os organi 

zadores. 

ConL i 1111 i d;idc da RVJ\O dos as.scssores como foi feita hoje, a 

prepar·aç:?Ío de Lemas par·a ;1 ;i,--;semb I e·i ;i naciona I dos assesso 
' , 

1 ·e:-; q 11 1 • "1 · () 1 it. · 1 · 1 · 1 · ;i e, 111 11 o v 1 · 111 I> 1 · 1 > dr· 1 1) 1) O . ( l p; 1 p e I d o.--; asses -

sor-e.s na.e; 1· i daclcs eLc. 

O Co11j1111to dil.c:; d i scuss;';c.-.:; 11<:.--;l.c.--; d() i ,--; d i ;1.-.:; t·o i ava Li ado as 

, 

111·:L I U - U pilpc I cio assessor· 1·0 i ,c;cmpre a11a I i .sado nas reuni 

Ões anLeri.ores rnas l1ojc apar·eceram co i.sas novas. 

A a11á l ise da conj uni.u ra ocupou um tempo mui to lon

µ;o e atril,so11 os n1 1t.r·o,s pontos. O informe da JOC in 

l.en1aci.011al t'oi s111w1·1'iciill.
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TER 1� Z J N 11 i\ - J\ e li o 1 1 q 11 e o <' 1 H · o 11 t, 1 ·, > :i Ili · o f. 11 n d o 1 1 o tem a I< V A O • Acha 

q11(' n <'11<·011Lr·o cJ,,v1·1·i;i ocIIp;1r· <).S cloi.s cli;1.--; inLei-

1·0.--; <
'. 11?;0 11111 d i ;i ,. 111,· i ,, (·01110 (� c,,.--;Lume. 

JOÃO UOSCO - i\s d isc11s.s,�es c.sl d<) 1' i <·;i11clo 111a 1,-.; madur·as i nc lusi 

'l'INJ\ 

ve a l i.gação com ;i e a mistica da JUC. Foi 

l>n111 O,S Ili Í I Í t,;1111.<'.-.; .-.;1• ('() 1 O(';tí'(;lll e o rn 1 -j b <: r· d a d e no 

(!ll('S(, Í Oll;(flll'III ,1 (l;t,--; <Jll(',--;t,;�C.'-; I'(' 1 1 /!. 1 0.'-,;1.' -;. 

Aclt;t q11c e pr·eci,--;o 1:111 c;1d;i cnconLr·o dar· pr·iur·idade a um 

p o 11 L, > s o e a pro r u 11 d ;'i - 1 o . , ,. ;i I Lo t t Lun ma i o r espaço par a o 

questionamento do asses.so r·. 

NENA - A coo rde11açao de U. li. f'icou I11e i.o -insegura sobre quem 

viria de fato ao (;ncontr·o. Achou as discussões espont� -

neas dem;1 is. Mas m1:s11I0 ;i,-.;,--; i 111 ;1 d i ,-.;cu.s.-:;ào supe r·ou o que 

esperava. 

Ü U t r OS () O n t OS ; l ll i-l -J Í S d d O,--; 11 d a V aL-i a Ç i1 O f.' O r a m : 

= n.s canto.s <' 1111�s-ic;1,-.; d11r·ant1: n encnnL,�n mcr·ecem nota 

dez. 

� J\ 1·l111v;i ;t(1·;ip;1ll1011, ;1 1111it.1· cl<· lazer·. 

=- J\ <"<' 1 ,-b1·,l<;?10 1·0 i 1><'111 i dc;i I i ;,,ada e bem conduzi da. 

1: ;i I t. o 11 ;i b f b I i ; t 11 ; t ,-.; , , d e <: 11111 ;i p e 1 , , p a r · a a I g urna a l rn a 

boa ele 13e I o llor i zo1 1L,· de doar· urn;i b ib 1_ ia para a sede 

i\1.IH:R'l'O i\BIB e 'J'INA 

S1·1·1·cL:11·i.11·;1111 o c11conLro. 

' 



TERSZINHA 

N'.'NA 

LUIS 

ABIB 

TINA 

JOÃO BOSCC 

TOTAL 

C/,.=X:\. C01'..'.U," 

7C,00 + 11,.00 

81,00 

81,00 

374,00 87,00 

fOTAL DO ENCONTRO ••••••••••••••••••••.•••••.••• 461, 00 

NACIONAL ASSt�íE •.••.........•..•••.•.........•• 200,40 

... 

TO TAL , , , • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • ••••••••••.••••••••• 2 6 O , 6 O

,:;AIXA COl\ítTTu: ........................................ 3 7, 22 
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REU�'IÂO !JA COORDENAÇÃO ___ NACIONAL AMPLIADA 

::ZO A �*iro DE MAIO 90 São Pau.lo 

O CONTt..XTO: 

/ 

.. Momento de aprofundamento (avaliação) <ia Ação da JOCB nos ultt
mos anos, cuja referência principal é o conselho nacional de bl+-. 
Este proce sso de avaliação se dá tanto a nível da CN, como do 
conjunto do movimento nacional • 

• De certo mod_o há expectativa por parte dos militantes de que a 
AssE;"'mbléia Nacional seja o momento de re�omada, ap;rgfyndamentQ 
e projeção da JOCB • 

• As questões principais que surgem da Avaliação da Ação, dizem/ 
' 

respeito a Identidade d a JOC:

• Campo de atuação
• Definição política do môvimetjto

• Neste sentido, consinerando que a reunião da CNA, estara neste
n;omento em função da Assembléia Nacional, localizamos os segu.L,n
tes eixos:

• ANÁLISE G�RAL: para situarmo-nos da conjuntura •

• ANÁLISE DA JUVEN1'UDE TRABALHADORA. Tema: A PARTICIPAÇÃO 

• Como foi a participação da JJTT nos ultimas anos?
• Papel que cumpr�u? .Em que a JOC contribuiu?
• A nossa análise loca.Lizou os problemas especÍf}cos dos / 

Jovens traoalhadores? A ação considerou estes problemas?
• Que papel jogou outras organiLiações de jovens trabalhadores?
• �ue problemas masi atingem os Js Ts hoje?

A AÇÃO: Considerando a análise desenvolvida refletir: 

• Campo d e atuação da JOC / Definiçio política 
V' 

MÀf...c:t ,._,_,,[�., 

"t: f l:J > ,,l;,_ (LÚ,."U., 

<.,e,,vJ: ,,.L_.;, ) ,€.. c::i:1,IV'f, .. 

�� "'" o - • - (\.'-4<.t.1 e.



/D:'..nâu.ic a/ 
, 

An�üise: construir Juntos 

ih;?.io: sub Íd.io com retom:idu a\·., 1 i ·1Uva tJJ. t.iH.os :rnu.;. 

I·b Le rL:.J .su ire r.i. en Li,;?;, 1 ilH 

�: . .:-;·�'.:�;Jrp'L,i_;J·i �•' !',�l ·1··1L,
.-.

1 ·�o •- - - . '" - . � ..,;; u •• , .,. '' • i �·.n • 

nac .::.;.nal, consider�do principalmente: 

• •  \rticu.l.:::.ção das a,;Õt:?s: l cal., reri--·, LL, n.:.i.c:i.mwl

• Ji coor·:e:1a-;ão :::acional: acompanhamc11L'-' ao movimento 

, 
n· 

-
1 

· • Loncresso.: is�ussao r�ra a p�rt1r

l\<., . , l., • .,.,._ ., 
,,.,_,,, _; t A' 1 

, 1,.; L,I \ ,· ' '> A...J/. ')('-"'°-;.'• 1 t ,(, I' 1 

�locurnento ba:.;e 

• cor..:eÚ':lo e p··�tici,.a,;ão, rt.::fcreiit' :.anio na SIJT 90

• E.ncon::-o maci,:r,,:..ü de 3.sse.sso·es: 1-·: .• r·: ·,.:j_[:ut;Zio e conteLÍ,..Jo

/Dinllit:ica: debate 

-

Necessid:::. 1 cs dü I<'orr:;:1 ·:a., e m_µ.lement:-, 
Coio iruplement5-la? 

/::)inãmic a/ Tra,Jaln:..i.r e r..1 proposta 

• Frojeç:o, consirlerando o convr0sso.

/D:.nâi;,ica : tr2.:.-1a.lh,.i:· com proposta 

� o • T � Enc ün Lro �on tinen tal ( as s C�! .;,)TU;, e rni.li tan Les) 

• inforr::es e partícii.;a,;ão

'' , 1 .. "'�; 1\. , ..
.. 

� ' 

Conse:�ho da CILT OC : Os _pas�-; >s dados / Participat.;iio 

E ....... !:ü'--:tJ;.:;,.s :-;ACIOJ'UI 0 j A J)r,.J·,..,,_, ... a· o • .., _ '"'
J 

dos LW: 1lit.:ados. '· ./ 



... ..

t-----�- - --

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL 22/04/89 
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REUNIÃO� COCRDENACÃO ESTADUAL� JOC. deSÃO P· ULO 

ANALISE DA GRVE GBRAL 
---------

22/04/89 

SANT0S:Não teve particip::1ção quase nenhuma seo transporte colativo 
não par1 dâficiL�ente tem greve , agreve do transporte coleti 
vo é meramente patronal, uma selll3na depois da greve otranspo_! 
te parou� 
ponto neggtivo, os b1nc6rios foram pegos em flagante depred3n 

A I 
-

do onibus e ficar3m presos um dia e esta correndo processo a-
negativo para os bancarias que estavam s3indo de uma eleição 

teve um a to pÚblico que não c·ontou co!1 a. p3rticipnção d:3 .ma.:! 
sa,quem puxou fôi a CUT. 

FRANCA: Fizeram um acordo melhor que o do que conseguiria co·.:.11 3 greve 
politicamente foi um atraso mas a catecoria dos sapateiros fi
cou satisfeita, sendo assim não houve greve. . 

-

lTI.lETR\ :Destribuiram panfletos chamando par. a greve, foi aperta.lo
mas acontceu,foi chamado um ato antes c'!:1 greve e não foram. 

SÃO PAULO :Os Ônibus pararam dificultando a id:1 dos trab3Ll'l.3dores ,�.:e
deiros (PRESIDENTE DC, DINDIC TO Do::; T,:ETALURGIC03 D:8 SP)se sa 
iu muito bem,tanto para as eleições presidenciais como para
as eleição sindical . 
A greve foi muito desorganizada n5o conseguiamos fazer con

tato com os comandos de greve. 
!lesmo assim foi a maior greve nacin3l parararr.. 35mil trab::1-
lhadores. 
Jonquinz5'o saiu moio queim:Jdo,ea CUT foi benefici13dJ. 
A participação do PT foi muito boa inclusive das prefeituras 
d:rn grandes capitais. 

J0C:nacidnde, os militantes ficaram isolados e os militantes que es--
t�ivam na fabric9 tinlBm um.a maior Jnalise 

C0NCLU3Ã0:0 movimento Qper·Jrio está imdo ntr,fo d':l cl3sse p1tron:-il, 
não consgue passar a frente, ehouve ;;,ouca mo bili z::1 ção Joz a:� 

vimentos populares,a participação SJ J0C foi minin3. 
E...:"tIG�NCL' s :Se envolver mais nos processos de lutas,interc� mbiar as 

experiências e materiais , enviar roln.tórios das discu..qs:ioes 
::issinar documemto!:J Je análi.-:;e e ap-trtir deles prepr1r:Jr :Jn1.:.. 
lise par::i a coordenação est:1dual. 

PRo:-:-cs:iA :um dia de análise _p3r.J cnpaci taç?fo du coordenaç§'o. 

A('ÃO INDIVIDUAI 

M:\UÀ:Fizemos uma reunão de funcionaria pÚblico,vimos nossas dificul-
dades, lim.i tações e decidimos fazer trr1b:1Lrio de b :iirro com lios pi 
tal, vanos aproveitJr a visita do Valério e vou procurar J N3-
diege para contribuir na néssa ação, '!OU .nud .1r de loc3l de tra 
balho. 

FAUL0:Acabou a gestão d.3 cipa,consegu.iu g:1rantir só tres pessoas 
o grupo continua e estamos todos fazendo um curso de forr:n\no
sobre organização no local de trabr:ilho e exploração dentro r3,:
àistem3 capitalista. 

na greve conseguimos parar 80:,( Ja fabrica mas houve corte. 
Jl/:3 ,f;) 4'i93 te:r, 250 funcionários e nno são a naioria jovens eu 



tenho tres contatos. 
Bairro: não mudou dif1· culd::ides 3.e ter t ar t ' · , ·ompo p a es -s1r no o:nrro
e ll\O consegue trab::ilhar a T. p3r3 assumir o trabalho.
passmos a pesquisa numa rua do bairro e as recolhemos. 
O grupo de jovens do Jaque1·ne propuseram a assumirem a pes1ui 
sa juntos. 
O que Vem sendo forte é a questão do tr:rnsporte, est.JIDOf:J vendo co 
mo trabalhar apóso tabula11�ento. 

SANTOS:na cidade só tem eu e a LÚ que por sinal esta desemprecad'.:l e
eu mudando de emprego. 
A nível de ação não tel'/110 absolutamente n'1da. 

CAMrINAS:Estão fazendo uma av8liação profunàa do movimento e cadn mi 
li tante vem fazendo seu plano individual, o g.@ia ba vem a jud·�ndo 
bastante e se colocando como assessoria. 
O Quadro esta bem resumido, foi t·1 rado enc::eninhamento a e se f,3 

zer av3liação e ver :w perspectivas d.:i cid:�de. 
FRANCA :Tem uma ação massiva e n3o esta sendo revis::ida com o conjunto 

estava af3stada da fabric1 por motivos de doença por dois rr,es a 
Lil!EIRA:estão se estruturando agora, são em qu1tro militante3, estão 

q_uerendo saber mais sobre a estrutur'oi da joc estadual,o Regis 
vem acompanhando. A JUNDIA!:São em duas, não hou�e avnço nenhurn,lÚ n3o tem nenJ11.1r11 movi
mento de i::;reja,com excssão a joc,e ne833:3 condiGÕes. 

SANTOS :Depois de uma avaliaç5o definimos o se0ruinte que do jeito que 
est3 não da pra continuar, a joc existe por ter uma sede. 
Entendemos que pr,;1 cidade de Santos hoje só com ur:tJ extensão 

e fort:üecimento podern renascer a joc e eSantos, com relncão
a C':lSa a coordenação n:,1cional já est::í dando alguns enc:-:minha
n:entos. 
c:Jusas:falta de uma ação, tenho dificuldade de desenvolver um 
processo de ação endividu�l, de acorup3.nhar pess°us,isco veio 
de um certo tempo,tentando segurar 8 joc, venho colocando na 
�e dar um tempo no movimento porque vou me cJsar. 

MAU.\: nüo mudou mut to da u.l ti.ma reunião pr::l cá; é encaminh.::1do na�:; reu-
ni3'oda coordenaç5o c;e cid de e depo:Ls �lo conjunto. 

s:to PA u::;.p: tambérr. não houve mud:1nças, me sinto uma. coordenado:r3 :neio 
deslig3da pois não tenho ido á c-::is:� do:::i mils,nsio foi fei t::.t 3..,

v�liação sobre o meu pnpel. 
r�CPOST.:\ :De realizar um aprofuncl::im.ento para discutir 3S ci(li.1,1es de 

� 
, .

JUNDIA..L, CA!,�PIN/;.S, SANTOS, A!,'íERICANAeSJC, convid3r pa.ra a proxi-
ma reuni1o do coorjenução est3dual . 

SILVANA D2 LiAUA=-LOU:C; ;,J 
NONATA = ABI:3 
SONIA = SANDR� 
ISILDA = GOIAB.\ 
I,:.;NOZL =BOSCO 

AVALIACÃO: Limeira, trabalhar o apoio de outrJ�:; cidB.des á Lir.:1eir� con 
vidondo par•.l ativid:::1Jes, levar Almir ::i p1rticipar das :Jtivid':t
des de SP. 
No aprofundamento descutir como trab:.üh3r as dificuldados que 
se tem para trJbJlhar o processo de formação de coord. 
As cidades com n:enos deficuldodes U'.Ac:,,3p,FR !\N'Ct\.)con"'

R. ibuir

'il • • •t; 



com as outras cidades,enviando ma eri3l,etc. 
A;PRESENTA('!'O 00 PLANO FINANCEIIlO 

Foi exposto apenas parte dele e a rov,.;do,a coordenação deu 
cart:3 branca par:?. e:;uipe de finsrn as encamil"..ha-lo as cid:Jdes 

SÃO PAULO: abertura foi ontem dia 23 e v 
reunir os jovens envolvidos,outro 
çad3d3 ontem e por fim o lQ de ma 
ri9do nacional da joc e eremos at 

MAUA:Há umas 24 pessoas envolvidas na pr-
Dias 26 -27 e28 terá análise da e 
emovimento operário. 

i <1té dia 30 terá atividude 
nos bairros,mon0Gr3fi3 la� 

o onde sairremos do secretA
a Praça da sé.

-par?.çao
njuntur3,economica,politica

Jia 30/04 havera encontro durante todo o dia onde se discuti
ra· a DIVISÃO INTER.t"'\AGIONAL DO TRA ,'. �:IC e :i AFSTIVTJ:r::m e3E::::U'\ 
lIDADE DA JUYENTUDE TRABAIJIDORA-c m o encerramento uma aprese

ntação de te9tro(GETEC) com um de ate.

FRANCA :A abertura foi di3 16 e 17 preten em <� ti�irem 8 bairros 
LillEIRA:l/Iissa na abertttr.J,show e debate. 

ÀV.-\LIAÇ�O ]9. lNT'.·:RC,;t,:nro 
A visit3 na cidade 
mas a avalisç5o no

-respondeu mais do �ue a sessao 
ger3l foi muit po3itivo. 

AVALIAÇÃO DA 19 ET.APA DO PLANO EST"\DUAL 

de forr:aç5o 

Estamos encaminhando dentro 
foi alter3do algumas coisas ç,_ue sa isse do plano. 

ENCAMINHMEN1'0S 

S31\:INÀRIO DE CAP CIT.\ÇRO <]_Uestões 
dadas.proposta de dat3 dias 15-16 
Tesponsabilisa pelo semnário. 

A \TALL\(',\0 D·� REUNI.te 

do capi talimr,oe soei
e juJ�-º a cidade de S? se 

trab::llhar a disciplina dos coorden3d.ores 
não passar a noite em fest·rn 
arrumar um·:1 mesa par:1 a reuni5'o poi3 n3o av3nçamos n1c descus
sQes. 

GASTOS COM ALIMENT.AÇÃ0 ••••••••• 16,17 
GASTOS COM CONDU�ÃO •••••••••••• 4,65 
TOT.AL ••••••••••• � •••••••••••••• 20,82 



o o 

:; o ,t .. 1ianh e 1.ro s , 

estamos a.í com mais uma SIJT,nest+naterial vamos refletir uma propos

t que garanta o caráter deste m.eio 9Maa falando em caráter vamos lá! 

,AitÁTER: -análise:nossa ação deve cada vez mais eer subsÍdiada por!, 

lementos de análise.A SIJT s um meio no qual buscamos dese_a 

volver 1jw1to a outros ·ovens 1 esta análise dando a ela um o�

ráter internacional. 

-juvenll:nã.o podemos esquecer nosso objetivo-e. juventude-que

está ai ac nnecida o Para desper á-la temos que buscar os me,!

os c1 ave::: que a atinja cert iromente o Por isto temos que se:r

criativor: ,1 buscar coisas atrativas,sobretudo porque não 11 

queremos q1 e nem a JJ adonnecida nem nós mesmos percamos 0!,

ta ca:r-acter1stica.

-massiva:ftu1damentalmente o m sivo vem de nossa ação milit�

te progressiva,no entanto precisamos ser mais abrangentes

para ir pouco a pouco influindo mais amplamente na massa j!?_

vem.

eorTEOno: -No conseD10 Mundial, dos aspectos que tiramos como po�to 

para aprofundar foi quanto a DIVISlO INTERN'ACIONAL DO TRA

BALHQ-i,ois à :dvel econamico não existem mais fronteiras.

Há uma especialização da produção por países e continentes

Cumprem aí um papel fundamental as multL�acionais e também 

a política nacional.Com todas as consequência.a,a mais viaÍ 

vel é o enriqueciment dos MAIS RICOS e o EMPOBRECIMENTO 

dos mais pobres. 

Trabalhar este conteúdo é uma necessidade urgent para no� 

sa compreensão e rea ão.Vamos dar alguns passos nesta sem� 

na e buscar contribuir com uma análise à nível internacio

nal. 

- J-



1,,,rgu .. nta,na verdade este não é um tema muito ttchee.ua.i"para a JJTT. 

ü to é que nosso desa:fio é grande !Ma.e: e a criatividade ? ? ? ••• 

·r 'POSTA..: UM CONCURSO

l)OBJETIVOS:os nossos objetivos ser ão levar a juventude a
pesquisar,levantando dados e pensando o significado destes

dados.Junto a isto asso�iaríamos o espírito de trabalho em

equipe.

2 )Cl:1Tf:RIOS :> 

-equipes dei no mínimo 6 jovens 
-eer jovem trabalhador:são jovens trabalhadores os empre� 

dos ,desempregados ou aqueles que alinda não encontraram 
seu 12 emprego. 

-ter idade entre 13 e 30 anos.

3)CONTEÚDO: os jovens deverão escrever a partir dos ele:mentos

pesquisados ,sobre a divisão internacional do trabalha, tent�

do desenvolver dentro do tema os seguintes pontos:

-Signif .da divisão internacional do trabalho ,porque existe;

po..pet f�umpre o Brasil dentro da divisão internacionaJ, 

-Quais os efeitos da div.inter. do trabalho para a economia

mundial e para a classe trabalhadora·

- a.a perspectivas desta polÍ tica para a Juventude tra.balhaà-0

dor3 nos_ dj.versos aspectos :economj.co ) poli tico ,soei� e i
deológico 

4)0RIENTAÇÃ0:

-O concurso será à nível nacional,�ortanto deverão ser envi

ados à JOCB.

-I�a apresen.tação do trabalho deverá ser feita também uma a

presentação dos membros da equip. ,segwado os critérios do

CQ_nC\L"rSO •

-O trabalho deverá ser o mais abrangente posaivel e isto pe

sará na classificação,deve conter também elementos da econ�

a brasileira,fundamentaJ..mente num quadro das regiões do 
t d -pa1L,sua pro uçao etc ••• No en tanto,deve ser um trabalhos� 

-2-
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ples,de linguagem aceasível,e que expresse o esforço colet_! 

vo ela equipe. 

-Para o desenvolvimento do trabalho pode ser usados vá.rios

recursos além da pesquiaa,como 

o tema etc •••

assessoria ,debates sobre

-O trabaJ.ho serà apresentado na SIJT,ou seja ,as várias

equ ·pes apresentarão seu trabalho aos demais jovens.UM

DETALHE:o trabalho deverá ser apresentado de maneira cri,!:

tiva ou seja, teatro, exposições,º... A apresentação terá
J-JAli�fM ,

também peso na classificação.Esta sera feita pela propria

e idade, � (l.t, v I o..c¼. ct,O M O\J, Nac. i Ot'\l\.\ • 

\:,() trabaàho deverá ter no mínimo 6 páginas e no máximo 20

dati;.ografadas em espaço "2" da máquina. 

5)CLASSIFICAÇ�:

-O trabaTho que conter maior número de dados,estatistiea 

e análise,terá a primeira classificação e premiação. 

-O trabalho que tiver a forma-. maia criativa de apresentaçU

ganhará a segunda classificação e prelliação .

-Os 10 eeguintee trabalhos classificados em conteúdo serão

publicados.

lVl" •. AS .N. SEMANA DE JUVENTUDE,não é só o concurso.Temos que integrar ai os 

outros objetiVClB expressos no caráter deste.. semana e-deS'te n:.eio.Co:mpr!_ 

endendo melhor: 

CARÁTER DE ANÁLISE:0 concurso vem a ser wn meio que buscaremos motivar 

os militantes mas fundamental.mente outros jovens t:ra 
-

balhadores,por isto tamb,m. haverá a pftmiação.Mas a 

semana tamóem pode conter outros momentos de aná.J.1 

se e discussão sobre outros temaa:algumas cidades

já estão planejando discussão sobre · � 

-3-



ovh""> fema'JI.A necessidade,é um b9m 

da semana. 

planej:.:uner.to 

CARÁTER JU1lENIL:Além de motivar a criatividade da JJTT para a aprese� 

tação dos trabalhos das equipes,na semana devem ser pena! 

dos outros meios juvenis,shows;passeioa;festas;jogos.Pre-
. ,

cisamos e pensar com tempo e planejar um forte momento. 

CARÁTER MASSIV0:Temos que ir a massa,temos que envolver nossos conta

tas e atingidos na preparação) desta se.mana e,junto com eles 

buscar outros jovens.Mobilizar também estes jovens para:«!. 

ma participação expressiva do lQ de maio.Também devemos 

convidar e motivar outros jovens de outras orga.nizaç3ea P.!

ra este momento. 

MEI0S:Confecção de camisetas para o ano que serão enviadas para a SIJT 

o concurso.

o o o
WiARÇO: DE 01 a 30:Discussão e prepara ão da SIJT envolvendo contatos, 

atingidos e outras entidades(jovens). 

ABRIL: 01 a 24 

MAIO: 24 a 01 

Formação das equipe a para o concurso e traba::. rio des··· 

tas equipes. 

Integração da JOC na preparação do 12 de Maio juntos 

à outras entidades,ou motivação da J0C para 1ue se 

concretize a preparação-do 12 de maio. 

:Cartazes e camisetas na cidadeo 

:trabalho nas equipes, 

divulgação da SIJT. 

venda de agendas,cam.isetas ••• 

:Abertura da SIXT 

Apresentação dos t:.·abalhos 

Outras atividades 

Participação no lº de Maio. 
/)-té { O '. :Envio dos trabalhos para a JOCB. 

±1-

. 
. 



,_ .J 

JU!'.rIO:Até 30: Movimento nacional,devolve o resultado e premiações. 

AGOSTO:Até 25 (Día àa JOCI),publicações dos demais trabalhos 

avaliação da semana. 

QUESTOES PARA REFLETIR QUANTO EQUIPE: 

0)0 que queremos com ésta semana.

1) Proposta:esclareci.mentos e apreciação

2) Te� para o concurso: discutir uma forma clara para chamar

a atenção da juventude

3·)premiações :buscar um prêmio atraente e coletivo. 

*Comparilieiros foi o que conseguimos pensar*

-5-
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SFJ1�:,I:A Ií ���IF!_AC IONAL DA ��[ fVFli'.l."UDE �-·HAD/ J ,T-lA.DOl?ll.
.. ____ -,-�,-- -------

T::?Jl3TJNAJJ DA JUVFNTUDt. TIU\.DALIIADOHA 
--·--- �--·-

A 8° r. J O T· .. t) 'i.li/1 meio "l""lD:JQl,
0 VC q�1(! T"'C t'l .� -- a ��, u L iza� e �ue tem r0� pb-

,j�t::_.,!'.:) rlr, iieD:.'l_!lC.-i2.r e. :i:-r-�l JrbilA Am qnA a ,Tuvcntudo Traba.1hal10ra ViYO<> J?ot-
to.nto, A S,JotToTo G um o:Jpaço <10 fo�ção para a J e T• Tmnbém corr: e:::tc : :·.o 

:; . .JOC propõe envolver de nt.:=�.neira concr0·'·u 

e- .- � ··"' I ::..� � .. ,v / 

para se abrir e se 0x1-)n.ndir T,ara o conJ·u�to do mov.1.· me � J
v-0 '· 

.I:' .a opera.z.».1.0 e ezpo---
cif icamcnte para a mansa da jtJ.ventuda trab['.J.h2.dora. 

'Este ar.o a Orientação ela JOCB dentro dn. SoI1t.Tc-Te (f de ss fo. zor o Tfff-

mm.li; D.A Ji:TVFN'PUDR Tí?ATIALHADORA no. dua '?.G/0�/87. A JOC de l)asso li\u:do 
S0·· 

t'3Uírdo a orientação do movimento a n.{vel l\acional, deJJoir: de; uma lor,ga d(�s 

cus são, aval�ou que 1-ú;.o tor�a condições do assv.mir sozinha a 'So I c-J .. �_, .. v tr�n 

e 
do cm vista quo estamos vivendo um momento mui to . .import8.llte para o riovi:�·?;S_
to a n{ vel de cidaüo ( processç, �e organização, por iodo do8 con[!:rcE1non. de 

base 42C:NJT) • Port,u1to v clcf illiu q_ue propqriu pnra ou trao cn tidao.os ttusu.1:ti-
. , 

rem jirntos o Tribunal d.o.. J o To Tambem porq_ua tom nnü to Flé.�is pcoo o roperc. rn 

s�o, sondo assum:Ldo por várias entidad�!Je 
r Sc�guindo o cncanlinhamento a n.1 vel d.e cidade a JOC de Pas::rn :F'w tc1o; a 

,,.
JOC de Passo Fundo .convocou outras entidades e foi feita u1ru.::1. rou1üao a or:.-
de discutimos u idéia do Tribunal da uventude Trabalha.dera• Lenta 13'U.Il:Uw 

e.stiverQ.m presantes, representantes da PJ, Anistia Intern2.ciona: , C :nis .::;:::.o 

don Direi tos Humanos, D8 i topa e da Joc. A partir doo te dia formou-so u.m�� · 

"011ti!:H1n.o q�o ost{ trnbnlh.'..llldo_ em cima do Tribu.nal da J eT• Dai pura fro.n·�e 

o tribunal da Juva.n tudo '1'1•abn.lhndora l)aosou a ser asuumido e c.nco.minl1adu,

por todas estas cntidadeq e a PJ, com oxcossão da Anü:i:bir:1. Intorna ,J.onoJ. /
"' 

q,ua nao assumiu como entidada• ·· 

. l= RFUNIÃO DJ DIA 10 de MARCQ DP. 198'7
---------··------ ------

. ' •

Com a prese.nça doa representantes dao entidades já roferidan ad.rr.:1., 

AJ.gu.ns militanton dn. JOC colocaro.m u proposta da SeI�JeTo ('rRIIJ:!I;AL). :De

pois houve 0xclnrccimontos loCTO om sor,uida acnistimos o V{doo Cn.rrncto do 

'l'ri buno.J. du. 'rorra roalizndo no CoH�on::io !,aci.onnl d.o. CUT om o.(';on to do M�o 

pnsnudo• ApÓs vo.ltruno:., no':amanto di1:1cut:i:c a J)roposta do ��ribu11al da tT 11 '.r., 

bnecndo 110 V{doo Cur-rncto quo n1.rnif.::l·�imod11 

Como oncNninh::u!lcnto doo ta rewüão a�iu duus comJ.or.:Õos ( Corni�i:.;Üo do 

Articulação e ComiD!Jê:o do Oren.nização), quo cor.1oçurn.v1 a tr�bulho.r ,·1 epo.r2 



, ,... , damer.tc ate a prox.i.ma rcuniao que 00ra dia 17/03/87.

2- RIDhIÃO :OO_l)IA l7_ie MARÇO DE 1987

CODÚ:3SOC�J 

dG Articulação, Os çompoilent0s destad cómisoÕec sâ'.o os ooguinte8:

. .

• 

A) C01.iIS?Ã0 DF ORGAI-:IZAÇÃO: • Ed{l.io, Leonilda, Lin Bolena, Claudio, Beto,
A 

-Romoal.do, no0li, Odemio, Lecir, Milton •••• , ••••. ,· ,_ �- :.

B) COlítISSÂO DE ARTICTJLAÇÂQ: JÚlio, Gladir, Naura, Adelar, Joio, Ari.r1a, '.ta
J\ .. 't\ -� ''- *Jt 

. 

Fl:tzi..l• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •, • • • • • • • eJ',1arcGJ.O •

OBS: Tanto uma como outra comissão tem mais nom0s de outros jovens ��0
-

-eotao participando e contribuindo com o tribunal 0 que .no.o cons-

tão aqui na lista•

!lesta reunião dcfinimo.s o O_BJFTIVO :00 TRIBUHAL DA J1JVEl;TUDE 'Pí.Ut.BALHA:
, 

IX)TI.A, que e o seguinte:

1) A tingir o m.�ximo elo Jov0rnJ trabalhador�s :poss.{velo
A 

2) Aprofundar a conscioncia da Realidade �u0 o Jovem Trabalador vivoo

3() Loce..ntar dados concretos da r0alidado que a J.T. vivee

4) Desportar u co11sciÔ11cia dn. J •T• para 11 :::ma realidade 0�1poc{Ji.c - cm (lue

vivo•

5) D0nur1ciar de iorma orgn.nizada a real.idade citinGi.ddo rJuuo causas e 

6) Tamb;m tem o caráter form:.1:ti vo •

[f.� Priori tariamcntc os taremos �tingindo A jUJ1.cntude t1�r.tbulbadora, mas i.:Jt<

1:âo ::üg.uificu dizer qu0 os jovens os tudantos ou jovcmJ que morram r.os·

b:ürro:J o não f.i.lho::i de· trabnlhn.doroo estio excluído�� tlo no;::10 ob;joti�

vo. JJesmo '.li)trJJ:t'!'.(i:ur -rorque o tribunal da Juv0ntudo Ó um ::noiô rn:i�w:i.vo e�&<

não exclui u participação d0st0s jovenfJ•

TambÓm nesta reunião discutimos o 1trns coioas mais pr;ticn.:J:

I)ATA : Ferm.woccu n. })roposta do dia 26/04/87

HôR.ÁHIO: Ficou :p.:!.ra definir entre as 18 0 20hs. r.fao, prpf0rivul,:.e1,to Ó

as 19hs.

LôCAL: SurgJr3111 nomes \1 o vá:rio n lugnro:J: Cino ro.mpa, r?.ei to ria, :·;J.1 ; d .ic,1to

1,:otalÚrgico, Circulo Oporá.rio, r;otr0 D..1mo, Bom Comc0JJ10 1 '.�c.tl(JO 1.tlC
... , 

a prcferoncia o para a IIBITORIA

Como enc::.uni1,h:1mcnto d0s:ba rqunino ficou pura [W comicsÕcrn trab[IJ.hn.

rcm il:dividnnlma,nto om cima dns quootÕes eopocÍf.io�o de c�cla urnu. A co-·

r;üssÜo du articul:içno cm cima do local, dn. divulf,'açno o d:.io fi.11nJF�a11t A

CODi��SnO do orgnJÜZ!l(,�:10 OJn cima doo IlOJnOS para compor O tribu1i::iJ. C do CO!l
' 

I ' · ·"' fi r di � cuda. )rox1m:-t :::·cu11.1.�to · cou pn. a r 30/0J/Wl n.ri duna com.i.nnoon , 1wt.- 1.::• 
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13.NJJ:Ij;g DO JIA 30 ele -�JÇD _ele. 1937 

PAUTA: 1) Ruluto ela duau corr.::ssÕos 

2) Qu�st� 1i'ü10.coira

.1) O ciue e:wtoclcn:.os Por Juventude Trabalhadora
A 

1- R.?LATO DAS :ffiJAS C0ETSS0ES

A) COMISSÂO D}� Acfi'ICULACÃO E DIVULGAC/.O
---- - • -· ....t.__. ------"--··-

Meios de ,d.ivu.lgaçâo: J-,1�C.So (r�di�, 'J.'V, jurnais, revistas, ei,c.) 9 ntra-
, , ves das paroquias, P8.!i.flotos, cor.versa ir�clividu.i:.., 

pixaçuoo 

LocaJ.: Qumnto uo local f j_cou. definido quo scr,Í n.:J. An ti[;u Hei t0ria, 

to do Ho sri tal são Vicente.· 

Finançâs: ProT,'O::;tetf3: 1)- }ralar com o bispo e o::; pÚrocoa do. Dioco�;o O 1,c

dir auxílio firi.0.ncei.ro. 

20 Pedir co11tribuiçâo osp11otru1oa r,o dia elo trihi1:.r1;::.l 
3) lNuipo do ru•i;iiculn.çâ:o, ( comün�ão fina.ncr_:J.r·a f:1-

zer orgamento)"
4-Ô Proposta do {;ravar _em v{deo ca::;se to e :L:.t:�er .'31 e

deso 

B) Cº1.-USSÃO DF OHGA1-:JZAÇÃ_O_: ( comissao responsável pelo r;.om0 0 co1�te,{J.o e:

tribunnl) • 
, I 1) Objetivo do co.ntouclo: Situar a real:Ldnde dCl. juventude trabalhé:.,.lora :� r:1.

vol local, nnc.ionn.l o .ili ternacional• Co1idcnando a 

partir de uma. comprovação cicntÍ:Cica o �..:.r.:tcm�1 ca 

pi ta.lista como o gr--,1 . .ndo cn.uoador da rcu,1id:�do i.r; 
justa q_uo vivo o Jovom 1.'rabalhador• 

o "' , 
2� omposiçno Toe.nica u.i tr.i.bunal: 

l) Aprcsont::i.dor: coloc::irá o objetivo do tribunal·, ·f1-u1cio110.mr�1· l;o do trl-

· uu11nl, relato da renlidado da.Juventude tr�ll)r.�.L:u1.cloru n

n{vol local, n�cion� o intornacion1L1. d.'11'1clo :.tl,-:u11:; cr;

.foquon _das cnun:1::i o con::ioquoncia.D doota re:;.u.ül�:uo.

2) toa tcnnwhas: :.rnr:{ compo s tn,i por 5 ponsoaG o :.mus :funçÕo 8 :-;;�o f!B !.WC•

- SOYOJil opurr�:rio: Sou toston1tU1hO oorn b:wondo 1100 Doe;uj_n to�) J)Oll to!"!:

* condições do trabalho, * iI1salubridCt.do, -li· a1iment3.çÜ.o, /( locor-:oq:i

* jor.n:..ida 1lo trabalho, * sa.lt�l'io, -11- ful t:i Llo p:trtic.:ipar;,w 11 

- Jovem tiom-tcrrn
-

* pol{tj_c,'.".. :_),r,r{coln., * rcformn n['.T:Íria, * marf:in1.1.lizn(;:10 1 1 0 cv.npo,

� êxodo rur:il.,
. 

·)(· u.1.imontaçuo, �- nn,Ído, )(·educação •

• 



• 
- Jovem do0emprefndo • 

* r.i.o ti vo ( cau:3a) do do sompr0go, * apelo para ci.ucm trabn.lha, ·,. :..:i tua.

, ção de doscrnpreeado, * lista ner,-ra, ·it- período· do alistarn.enta ..
..., , . 

l.!ae operaria 

;: ""1oraa.-1·a, -� er1··rr::-.u·a (.:eu'o u,' "' . .,, · ··- , ... ,.,_ ., ,._ * ��- - - ·
JJJ V ,:_:.:, I ü!.J J..L..l.UU,j ,uu· vl."d.U<.1-1-UV• .J.U.:>t:l(_',V....Cai:,; .: , 

)!- . b . "' .1. ( " 7 , • , • ) * 11 bl , · so revivonlt.A.a SéJ...J...ario LUln.mo , rau 1cr e p.co emas 0JJP.ra:r.::�
- tTovem relatando ··a realidacl0 n(..1.ciona.1 e in ternaci.onal

.. i11-

·)(- tendo como refor;nr.ia alQWs pa{ses ( Chile, · I;icarágv.a, J\frica do

sul) 9 *Demon strar a realid2.de n.1:�cional e ir: ternacion�::.l com d.��do s e 

concrotos• 

3) J1JIZ - c:,er..te11ça en ciJ.n.3. dos jurados

convo catÓria ou chrunamcn to da J • To nos orgo1üsr:10 s de lute;. dél cl:. 
, 

( . cl�nso operaria• isso será feito no fir1al)� 

4) Advocâdo de defo::ia: (Ed{lio e· Sirlei) ) 

Rebater ponto:..; e argurnGnt:içã:os do:�: tootemunha:::;, (l:i.nclo �1 vcr:J;:!C1 riu-o 

) 
, , -

:f· oi3tomu (pod.or domj_na11t0 usa • Ir.;to o dara. outra vcr8ao clou L,ti.hso ·
- Buoc:ir fontes na constituição•

- Paonar a idÓin r1uc o. sociofü1dc Ó asoím e nao pou.c cor mudadao

5) Advoendo do acusaç;o: (l,1orais)t�[-_:_ · B:J ti:i.bilid.:1do no ornprogo, - uo3c:wprcr.;o, - jor1l�tdci. ele tr;.1balho,

� �=J - salru:-ios, dadon ostat.{sticos, - condições do trabcilho, - J.ocmnoção.- ----
' • 

;i' :, J[ 
,.., n 

,.., ::i - concontr:1ÇQ.O de terra, - objotivo da terra, - exodo ruretl, -Fü1.co.c;ão 
� �..! -- --
-! ,

-:. ;7-·c- ln.tif1.1dio, - bo.1-:ir1uciros, - ir;dustriaic, - cooru_ oraçÕc:1 ü. tcr11u.cionai
,.... .-, q_ 
v .) , 
<i "7' '� GGrí"m: co ncentraÇc:LO ;: �;; - c;uu de renda, ac�lo de capi tn.J., exploração d3. fj) 

maior ( T-1odo do produção capi tnli:rta , impori�üi 
"· 

' '. 
> ' 

..) '( 
-� :

de trabcüho -- C::msa 

mo)• 

L
Orc::111i::;açoe:J da ,Juventude Tr2.b3.lhadora atravós de: Vo'rir.1ento��, I>nsto 

r:tis� aindicnto:;, partido, Etc •••

6) Jurados: O juri será composto de ·r posr;o8.s, (l)e VoJ. ter G5.rclli, _Paulo Fa:

1� 

�o 
i ') 

. ? r1.r..a., ilcbc.cll?, Lorivn..n, Vora?, Acost.ir;ho Vci�.h?, J,j;,o?, JorGe 

Snl.ton?, Cl;1.roto, Luc{d.io?) 

- Cornlon�r a fundamer,tn.r em Ci:c1'.l do. condenação do sistcr.in.

Jtc ••••

1-'r-üt:1 co11firm:..1.r a] ,-.;-..um nomo!J p:.U'u o �ril)Uil:1l (,Jurado:i, ,Jui1/,, :q1ru�1CI1 Lrtd 

Hc,rcr o :1profundc.r :l quentno do contm.Ído. 3) Acõ"rtar-o J.oc:11 o bon{rio• 
·,. ,·,,,,1 N1 ( ,· ,,·_j A Pllf-'·,·1>-.· '- \ ._., , 'i-.1(,',. �., ,f ..L ,-..·, � (>\, /\'Ntl". ,1 ,, , 'r :;T -l, , '' 1• u Y- ,. - _ 

11.\'.'1 .. �\·\\ 
' . -

I'- L Ir..•,, , C (· .. , • 
1 •( 11 '' / / ·' / 
( ,,'/<·•/ t � r - ll 

'\., e.{', .... " .. ,.,.\�' 

lt 

./ {/ 1 , 1, , .... 1 1.':.,, v .... ,., 
l 1, \ ) ' l ' . . ' 1 , � 1 • 1�. . \ t·,-
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�
1FX·:rO J3ASF. 

"" 
rETnOntTQAO - ( CLJJTDIO) 

; 1- Historic.:o da SoTotTorr1o 0 n0 111RffiT't:n, Tlh 

2- Objetivos do tr.i.bi.J11:-1J. º
3- J.iluncio.nc.mc11 to do tr.ibu.nal º

.. 4- P.ntidadcs promotoras do tribu.nalo 

.T�TV-::'�"rJIT1T\"T7' rri� A�� 1. T Tl, lV'>'"1, 
-.J ._. . r .._ ... • .t. ,., jJ,L.• .L .l.'-J 1.,....J J J...J-J! J..Jl UV l.l.l1. 0 

COORD::nlAl)OJ} - ( GLADIR): Estamos presento nostc-3 dia 2G/0lr/87 em PaDuo F.t
i

, 
do para a 1�0alização d.o tribunal da j11vontudo trQ.ball12..cloro.6 Para ict 
convidamos a Senhorita r.1ari11 Sirlei c1uc faça parte da !:lGca� sx:crcu1do 
funçno do �iuiza deste tribunal 9. (HistÓ.rico dela). 

- Pasoarn.OfJ cm s0gu.ido, a co.riviclar que se fo.ça prcconte o corpo d0 jure.do;
·* Senhorita Clo.rete (hiotÓrico), * Sc.nhor Rudi (histórico)
* Senhor Jorgo Sn.l ton (histórico) �� Se.nho.r Faulo Par.i.na ( h.istÓrj_co)
* Senhor Lori van J!'j_[,ruer0do (histórico) * Senhor LucÍdio ( histÓr.i.co)
* Senhor Valter Gircli (histÓrico)e

- Neste momento socili tamoD n presença do Senhor Ed�(lio Dcl fü3 pe.:t'a ú:.•.
zer a defesa do réuo (histórico)•

- 1;este momento ch.o..mamof..1 para atuar com) advogado do acrwação o Ser.ü10r
Alcou (lüotÓrico) º
l�osta cnd0ira clovor�Ln ostar contado o njf.u, mao devido o poder qv.e
0x0rco 0 a influencü.i, que tom, at1scntou--oe deote tribun,}J.o 7,:omro assim
isso não imp0d0 qun o co.ndenamos o::dc;i.n do o oou extor1nÍJ1io" O r��u. é o

- , 

moclo do produçao capitoliota, que esmiuçado 0 representado polo impe-
rialismo intorno.cional, pelas m1.;,.l tinaciona:i.s G conglomcrmloo 9 pelos /" , /c;-rando s grupos oconom.i.co s, bunciuo.:ro�, � l2.:tiifw1clj.nrj_otJ r .ü·1d.u.::, tr:L·-\ÜJ 9 , 

sustentados polo Rotado e seus aparatos de clornJ.n:1çã,1e

Lei t1.t.ra do Libelo. ( Ve1• texto Anexo )

d l e:, h JT . r,· i J · A partir '3 agora C'J.anmmoo o ucii ora .:oretiss.na <uiza, 
:Je::iso.o solono o convoque a primeira tostemw:1ha• 

a 

,.,, 

JlTIZ - Do claro ubcrta ootn. r,0ssao •••• • convoco a primeira a d.n.r o sJu dcipQj 
--,-

1 
. 

menta� 

CôB.RDFNAOOH - AntÔüio 'Augustó. é uin .JÓvem Qp0.r.'r.�rio P-� ·(lllstórico). 

JUIZA ... AntoJ.ÜO AUGU-Sto levante sua nmo diroi tn., ;jura dizer a vordacJo, :.30-. 

monte a vordado. 

iF.STr:MUnilA= juro 

JUJZA: Podo relatar os oouo fatos 

TFSTTI'.!Ut:1-Lõ.: li'uz o. reluto em cima do eixo b�iüco ( condições de trabalho, 

inBn.lubridado, eJ.imontação, locomoção, jornada do tarb,.:!..l),o, 

oalário, di:::criminnção 0 ropr0:3sno) • 

.ill!.I.� 'rcns mais alguma coisa a doclul'ar• 

'!'f$_1EM12J'.J1h: 1;iio 

..QQQil.Till�;,Aoon; Ouviromon 11 /Jü[?,1.l11da t0stomwü1n.t }:\J�ad:Lrn.:ir • • • •, Jovom quo po.sH 

[!tou···i.l.o.nt;o por{odo dooomprogado ( hi.atÓrico) • 

JlJIZA: i3rudimir jnru dizor a vordudo, r-;ornonto a vorfüulo. 

'.rFS'l1FI1f:lfül1Q.: Juro• 

(1olibero '.'" '.l dopoirnon-l-,oo
tTTJT7iA: V ____ ,.. __ --- -



--. , -- -

,t 

TFSTc1.'rrJW{O: Faz o relato om cima do eixo b��Jico ( motivo ( cauoa) do de,_ 

sempr0iz-o, Apelo para q_uem trabalha, oituaçÜo de dosotiproc:;ido, 

lj_sta ner.sra, otc ••• ). 

COORDFI1ADOR: A tercei1'11 tcste:r:ru.nha, Joao, é um Jovcn f.:;cr.1-terra (hiot,)·r·ico)c> 

JUJZA: Levante o. mao clircü ta, juro. d:L1/,cr a verdade, oorr.8nte a vordado 

TgSTBMUT·:HA: juro• 

J11IZA: l?ocle fazer sou depoimentoo 

TFS11?MUETIA: • faz o relato em cima do oixo básico (política agr{cola, re--
, - ... -

'ct forma acro.ria, margino.lizaçao. no Ca:!lP.O, c:rndo rura.L, 02.u · e r 

educaç�o, alimentaç;o)o 

COORDENADOR: A próxima testemunha, Juvelina Ó uma mãe operária (histórico)� 

JUIZA: Levante a mÜo direita, jura dizer a·verdade, somente a verdade 

TFSTFi.'!U1iHA: juro 

J1JIZA: Pode fazer seu depoimento. 

'�ES'l'FT/Jn;I-IA: faz o roJ.ato cm cima do eixo bl�sico (moradia, entrad.a codo ai
filhos no mercado d.e trabalho, .insegurMça sobrevivÉ�ncia ( s� 

lrlrio rnÍ11imo), mulher o problemas overários • .•• •) • 

.ooonmmADOll:' A tontonrunha a s0guir, Anacleto �1:U1ola é Jovem nindica1.i..ita 

(diricento sindical), (histÓrico)o 

JUJ7,A_:JJova.nto a mão direita, jura dizer a verdade, somcnto a verdndo. 

TFS'Vil.TIJT;JfA: juro 

,JUIZ A: Pode fazer o sou dopLi.rnento. 

TFSTE'J\iIU:H.A: faz o rola to em ".ima do eixo básico ( sindicalii:!mo a:rniu tonc:i.a 

li ota, repressão' o ptLrüçno do 8 dirir�en tos conba ti vo 89 aus11..ocê) 

clG libordade o o.n tonomia sind.ica1, falta d3 formação o capac.i.

taçuo nind.icnl, etCoo ),,:'• , 
COORD?NADOH: a ultima tostonrunhu, Roooli liberada estadual pela JOC 9 ostai.. 

rá testcruunhn.ndo o rea1 ido.do <la Juventude trabalhadora n n{ ol 

.naóional o int0rnucionnlo ( hiatÓríco) o

J1JIZ�:: Levante. a mão direi ta ••••••• 

�'FSTP.MUI\HO: Juro 
JUJZA: Pode fazer o seu depoimento• 

Tf'.ST:.;'.!-':UN1IO: '1.'ondo como rofor;ncia doi0 p:iÚios · ( Chila o IücarÓ:e,ua) e domo11� 

trando n realidade .J. nível internacional com fntos concrotos o. 

t0st0mci.nha fará o seu depoimento.

�ruIZAt Pedimos ao advogado de defesa que se dirija a. tribuna 0 q_ue faça 

uso da palmrrn.• 



... 

. , 

-

• 
. 

-

k])'!OGJ\I)() DF DFFFSA: 
-- --------

Sccl1ora preoidento, Senhores jurados, Genhora� e sc

nho:res-, 

JUIZA• Arrr d0ce·oo 1 ('f' d 1 d f ) 1·r e-. r
,. Tn�,,1.;,.,f"

__ ._,�. t.:, a · m , ao uc vo,,a o e 0 o osa (� I.nc, �n.·, :.-i.�f'l":.:>. 2.c, ... �---- _ � 
(I A 

ouçam tambom om silencio o advoeado o.e defeDa� 

.. ADVOGA.DO DE DFFESA: Paz a defesa em cima ele alLu.1112,::; lirütc-1.s ( rebe:: 0 r po� 
tos 0 argu.mcntaçoes d3.s t,�stornur:l.1.a.s, da.nclo a vc1•sã·, 

q_ue o sistema (modo d0 produção capi talj_oté:.) uc::•.11 
1� -

. rv , 

-'-'Uscar fontes na consti tu.Lça.·). Dar o. .icld.a do 

'dd ,· • - a I' � �  soc10 a o e assim9 0 nao ,:o a ora sor 11rnc1aGa ir. 

�JU)ZA: Chamamos o advogado de acusação e <tu0 f�).Çél uco do, p�:l.J.'Tr::� 0 

ADVOGADO DF _ _ACUSg_QÃQ_: Senhora pros.identc, Sonhorcs jurados, ...ier,hor,: => e ;:;-J

nhoresc 

,ffi17,A: Agradocemo:J ao advogado de acusaçao e o ouço.mos tambsm G:ri� s.:_1:�·nci,J" 

A��YOGA.00 DF. AºITS4S}}O: Ji'J\Z u acusação em c.ima _d.e aJ.@lrnaD J.inh[W é 

- · Estabilidade no empro.go, desomprego 7 jorn2.da. de tr:'.lbalhor

SaJ.Úrioo dadoD ostatiotic:os� - cond.içÕoo d.o trabc.lho, º lococc'<o 5

- concentração de torra, - ob j 0 ti vo d.a terra, ·- Ôxodo r1.J.ral, - E duc.:·

çíio, - Ao causm1 q_uo {sorn..m ::i0ta ree,1icl:.tc1n o;o: lati:fun.d.i�.:i:-.Ls* h..:...':.('}·cc_:�

roG, :Luduotria.i8, coorporaçÕes intorr�acionaiso Gon::un coLcentrr.ç::�,:, ci.c.1

renda, acÚmu1o dG cap.ital, exploração da forqa. do t1�c.bu.lbo -- 1�::�-;.� C&1.J.

sa maiov ( modo do produção capitalist6., imperialismo ) <> 

JUIZ: Faz o e.ncerramonto dos debates e chama os jurador:::º 

t11JIZA: Poço ao jurado CLAlfr�TE QUE VFfüfA proferir o seu voto& 

�Il:\JX): (Clar0to), fala baooaclo em sua atividade profissionnlv 

JUIZA: Chamo agora o Jurado RUDI 
-- . 

JURAJ)(): ( Rudi) , fala • • • • • 

Peço agora ao �3onhor Jurado JORGE SALTON, q_uo venha proferir ,.)eu

voto o

JURAOO: (Jorgo) fa.la••• 
lllJIZA: Poço q_u0 agora o Senhor jurado PAULO li'ARII;A 

JlJIL\DO: (Paulo) falo.•---..-
JUIZA:. Char.ao ugoro. o 80.nhor jurado LUCbno 
·--·- . 

JüRAOO: (LucJdio) fala 

JUJZA: Poqo q_ue aGO:t'a o oonhor jurado LORIVAN 

lTTJilADO: (Lori vun) fnla 
--·----i-

lTOJZA: Chamo .Agora o Sonhar Jurado VAL'.rFR 
--. 

t.TTJRA ooJ (Val tor) fala••· • � 
·-



•• 
�,,,, ,, 

�-

JUIZ: I)RON:ULGA n s0n to.nça º • • • • • • º ( O conselho do n0n tonça ucaba dr..l c .. or1--� 

dcna:r por unan.i.midado? o RÉUº Urd.ão do3 jura<lo:::,, tGstcn.1unhos e udvo 
.. 

gados. JUIZ encerra a s0s::in,oo

EI�CERRA11IBT1T0: (CJ.audio) S..,{das 0 propostas do orGaniGaçãoe Chamamento 

à Juventude Trabalhadora. Canto de r.,aos dadas para f.ir:.:üi��ar 

., . .

�) 
. _,



SDvIDA INTERNACIONAL DA J1NENTUDE TRA.JALHAI)ORA - 24 de abril a lº de maio 

"Não há fronteiras para os que exploram nao deve haver para os que lutam 

Pesquisa 

Nome 
-------------------------------------

Ida d e:. . .. ·--- .· -.. . ... -----··-

End. 
-------------------------------------

Naturalidade Estuda 

1- O que faz nas horas vagas?
------------------------

2 - Que tipo de música voce gosta?
----------------------

3 - Que tipo de filme voce gosta?
----------------------

4 - Que tipo de leitura voce gosta? 

5- Relações afetivas

,_:1- Como voce vive a sua vida afetiva: a- Na familia 
------------

b- No namoro

6- Bairro

1- Quais as principais dificuldades que voce encontra no seu bairro com

relação a: a- Transporte$:

b- Assistencia Médica( postos a.e saúde, hospitais etc) :
-----------

c- Saneamento básicoEágQa,esgoto,limpeza pública):

à- Segurança ______________________________ _ 

e- Lazer:
-----------------------------------

2- Existe algum tipo de organização no seu bairro? Qual? Voce participa?

7- Trabalho

1� Voce ,trabaf-ha? Qual 1
0 nome da empresa? _________________ _ 



• 

r 

2-Qual o numero de funci.onarios ? ____________________ _

3-Qual a faixa de idade do pessoal? _________________ _

�- A maioria é do sexo masculino ou feminino?
---------------

5 - O que produz esta empresa? _______________________ _

6-Quais as condições de trabalho quanto: a- Segurança __________ _

b- Higiene
------------ ----------------------

e-alimentação d- Insalubridade
--------------- ---------

e- Periculosidade

f- Horário
----------------------------------

7 - Você �sta satisfeito com o seu sá1ai�io? 
-----------------

:.?arque 

8- Voce faz horas extras�·
---------------------------

Porque 
-------------------------------------

9 - Na empresa há algum tipo de organização (cipa 9 comissões) ? 
------

Voce participa? 
------------

, 

10- Qual e o relacionamento entre os companheiros de trabalho?
------

11- Voce conhece o sindicato de sua categoria?
---------------

Se conhece o que acha?
----------------------------

3.-Desemprego 

Voce está ou já esteve desempregado? 

2- Quais os principais problemas que enfrentam os desempregados?

3- Na sua opinião porque existe o desemprego?
----------------

4-- Voce conhece ou já participou de alguma organização àe desempregado? 

Conclusão O que voce achou da pesquisa? 
------------------

Voce gostaria de participar da Semana Internacional da Juventude Trabalha

dora 

Obs: se o espaço para as respostas nao forem suficientes use o verso da 

folha. 
" A  Joc quer oferecer a todos os jovens trabalhadores a alegria de viver 

e lutar por uma sociedade nova " Juventude operária Cristã-JOC-SP 



SIMPÓSIO NAaONAL - O Futuro do Trabalho na Sociedade 

SÍNTESE cos TRABALHOS co CIA 15 DE �OVEMBRO CE 2001. 

"ter coragem é defrontar com a realidade tal qual ela é: o/ho-no·olho" 

Nestes 25 anos de Pastoral Operária, vivemos um momento de râpida_s e profundas mudanças no 

trabalho, na �ociedade, na cultura e na vida das pessoas, com grandes implicações para as organizações 

sociais e pastorais. 

No atual quadro social brasileiro marcado por profundos problemas, o Simpósio Nacional discutiu 

hoje, a situação do trabalho no país. É pelo trabalho que grande parte das pessoas dispõem de uma renda 

q'ue permite o acesso aos bens básicos. O que fazer quando para estas pessoas não se apresen��façiis
,., �1 · oportunidades de trabalho? Ao tratar do futuro do trabalho, esse Simpósio levanta o debate sóbre a

dignidade da vida humana. 

A sociedade· brasileira vive um acentuado gróLJ de precarização do trabalho que identificamos 
. 

. 

como barbarização do mundo do trabalho. ó cres�ente desempr�o, o aumento do trabalho inf�rmal, a 

exploração do trabalho infantil, o salário mínimo irrisório e a ausência de perspectivas de vida dos mais 

pobres somados à violência urbana e rural, aos crescentes níveis de fome e miséria indicam claramente 

um profundo processo de exclusão social no país que não será resolvido sem a construção de um amplo 

_ leque de reformas sociais, que deve·contar com a participação de todos os segmentos da sociedade. 

A partir di·sso, apontamos no dia de hoje, alguns.pontos que merecem serem destacados: 
. .. 

1 - As Mudanças no mundo do trabalho na década de 90; com maior desemprego, flexibilização e

precarização, trazem instabilidade, incerteza, medo e insegurança. 

2 - A crise no mimdo do trabalho, revela uma crise do tipo Je sociedade que temos. Há uma 

mudança cultural que cria uma sociedade de riscos com o individualismo exacerbado. A -/.��t-ôr 
11 I ( 

con,pditividGc4e e a concorrência nos locclis de trabalho e em toda sociedade. 

3 - A ·b�rbarização do mundo _do trabalho acontece como parte de um projeto político do Brasil, 

de participação·no mercado global e efetivação de mudanças tecnológicas com racionalização e uma nova 
.. 

gestão nos processos de trabalho. Há um distanciamento entre os mais pobres e os mais ricos, existindo 
. . 

no mundo do trabalho, os trabalhadores incluídos, os temporários e os excluídos. 

4 - O. problema da barbarização do trabalho não pode ser isolado, é um problema global de 

sociedade, de opção política, econômica, social e ética. É um desafio para toda a sociedade as formas 

de resistência e construçêio do novo com iniciativas alternativas: associações, cooperativas de produção, 
redução da jornada de trabalho, mínimo vital, lutas ecológicas, eco�omias sócio-solidária, propostas 

novas no campo do lazer, das relações humanas e.da cómunicação. 

5 - Diante Jessa crise precisomos c�11sfruir um novo projeto, com· uma nova pedagogia que 
• 

·' • t 

propicie uma nova cultura, um novo tipo de relacionamentos entre nós. É necessário pensar outro estilo de
; 

"->- ·é 

vida, outro tipo de sociedade, ou seja, ousar, reorganizando a esperança e realimentando os sonhos::. 



1 .. 

A DESREGULAMENTAÇÃO 00 TRABALHO NA SOCIEDADE BRASILEIRA NA CÉCADA DE 90, SEUS COMPONENTES 
SOCIECONÔMICOS. Assessor: Dari Krcin - Aacssor da Cut - 15i1UZ001 

O .DESEMPREGO COMO FENÔ�ENO DE MASSA

1 ... INDEPENDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA, O DESEMPREGO DOBROU NA DÉCADA DE 90 (ENTRE 1989 E 1999): 
• IBGE: DESEMPREGO PULOU DE 1,8 MILHÃO (3%) PARA 7,6 MILHÕES (9,6%) DE PESSOAS; 
• PED/SP: 8,9, EM 1989 PARA 17,8 EM OUT/2001 
• Dos 13,6 MILHÕES QUE INGRESSARAM NO MERCADO DE TRABALHO: 5, 1 MILHÕES SOBRARAM; 

2 IJII, SETORES EM QUE CRESCEU MAIS O DESEMPREGO: 
• JOVENS ENTRE 1 5 E 24 ANOS 
• PESSOAS COM MAIS DE �9 ANOS 
• MULHERES l./ 0 
+coM ALGUMA ESCOLARIDADE (ACIMA DE 8 ANOS) 
• REGIÃO SUDESTE 

3 IJII, A DURAÇÃO MÉDIA PARA ENCONTRAR UM NOVO EMPREGO: 41 SEMANAS; 

4 IJII, É UM PROBLEMA ESTRUTURAL 

5 IJII, EM CADA MOMENTO DE CRISE ECONÔMICA DÁ UM NOVO SALTO. 

AO �.tESMO TEMPO AS PESSOAS TRABALHAM MAIS: 

1 ... 0 NÚMERO DE TRABALHADORES QUE FAZEM ACIMA DA JORNADA OFICIAL �E 44 HORAS DUPLICOU NA DÉCADA: 1 3,5 
PARA 27 ,6 MILHÕES. SIGNIFICA QUE NÃO FORAM CRIADO� CERCA DE 4,9 MILHÕES DE NOVAS VAGAS. 

:?. IJII, 5,5 MILHÕES DE APOSENTADOS TRABALHAt,t; 

DISTRIBUIÇÃO DOS OCU PADOS: 
DEZ 1988 (%) JUN 1999 (%) 

ASSALARIADO COM CARTEIRA 59,5 44,7 
ASSALARIADO SEM CARTEIRA 18.4 26,9 
CONTA PROPRIA 17,7 23,5 

EMPREGADORES 4,4 4,9 

> SOMENTE 40% DOS OCUPADOS RECOLHEM PARA A PREVIDtNCIA SOCIAL 

O OESSASAL:,A'RIAMENTO E CRESCIMENTO DO TRABALHO POR CONTA PROPRIA: 

. ' 

1 IJII, REDUÇÃO DOS ASSALARIADOS NO TOTAL O� OCUPAÇÃO PASSA OE 59%, EM 1989 PARA 45%, EM 2000 (PME/IBGE). 

2 IJII, 0 SETOR FORMAL PERDEU 3,3 MILHÕES DE POSTOS OE TRABALHO, SENDO 2 DO SETOR INDUSTRIAL. 

3 IJII, DE UM PEA DE 75 MILHÕES POUCO MAIS DE 23 MILHÕES TEM CONTRATO FORMAL OE TRABALHO 

4 IJII, SOMENTE NO SETOR DAS ESTATAIS FORAM FECHADOS 500 MIL POSTOS DE TRABALHO 

5 IJII, DE CADA 1 O POSTOS CRIADOS NA Oil:CADA DE 90 SOMENTE 2 ERAM ASSALARIADO E AINDA SEM REGISTRO. 

6 IJII, 0 EMPREGO F�RMAL CAI EM TODOS OS SETORES COMPARANDO 1989 E 1 999: INDÚSTRIA (73,58); CONSTRUÇÃO CIVIL 
(93,33), COMÉR�O (95,5%), SERVIÇOS (70,49). 

. . 

S:i::M � REGISTRO EM CARTEIRÂ > SEM PRC>TKÇ-!-O 80.CIAL 

PRf.'CARIZAÇÁO DO TRABALHO 

CRESCIMENTO DAS OCUPAÇÕES PRECÁRIAS: DE CADA 5 OCUPAÇÕES CRIADAS 4 ERAM PRECÁRIAS; 

OCUPAÇÕES EM ALTA: 
1 > EMPREGO DOMÉSTICO: 5,5 MILHÕES OE PESSOAS EM 1999, REPRESfi:NTANDO 23% DAS OCUPAÇÕES CRIADAS; 
2>VENDEDORES (15) 
3 > CONSTRUÇÃO CIVIL ( 1 0) 
4 > AsSEIO E CONSERVAÇÃO (8); 

5 > SEGURANÇA PÚBLICA E PRIVADA (6); 
6 > SERVIÇO ADMINISTRATIVO (5) 
7 > FUNCIONÁRIO PÚBLICO (4) 
8 >r,ROFESSORES(3) 

DESREGULAMENTAÇÃO E FLEXIBILIZAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO 

DESREGULAMENTAR: ELIMINAR OU DIMINUIR OS DIREITOS TRABALHISTAS EXISTENTES 

FLEXIBILIZAR: ADAPTAR 'A PROTI:ÇÃO SOCIAL, AS NORMAS TRABALHISTAS A REALIDADE DA EMPRESA. REDUZIR CUSTOS E 
i:-oss1s1UTAR QUE AS EMPRESAS DETERMINAR O uso co TRA'tLHO. Ex. VW. 

Os PRINCIPAIS ASPECTOS DA REVOLUÇÃO SILENCIOSA DAS RELAÇÕES DE TRABALHO NO BRASIL 



,. : .... 

BENEFICI0S SOCIAIS RETIRADOS: 

> tii, PREVIDtNCIA: DIFICULTAR AS PESSOAS A SE APOSENTAREM E TEREM O BENEFICIO ACIDENTE 
> Ili- SERVIDORES PúB4cos: FIM ESTABJL.!DADE E DA ISONOM� SALARIAL 

> ... C00PERGAT0S: TRABALHADORES SÃO ·s6c1os•·E SEM DIREITOS 

> tii, PROPOSTA, EM VOTAÇÃO NO CONGRESSO,. DE FLEXIBILIZAÇÃO DO ARTIGO 618 DA CL T: PREVAL�NCIA DO 
NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO: DIMINUIR DIREITOS DOS TRABALHADORES, 

� .: 1 • -, .. ,,;:
"' 

/ :" ,- � .. "liJ,,•.t1 .. ' 
. • 

FLEXIBILIZAÇÃO NA FORMA DE ê�NTR'Áll"�«:!i.0 D E_Ml&SÃ0 
• > ... C0t-rrRAT0 POR PRAZO DETERMIN;:oo: o 'l�!fEGdRIAS DE TRABALHADORES: os QUE TODOS os DIREITOS 

E OS PRECARIZADOS ' '·, "I t'', �<, ': �, , l<�..' 1 . , 
> tii, C?NTRAT0 PARCIAL ,1 , , 

;:, 

> ... SUSPENSÃO DO CONTRATO POR ,Att 5 MESES 

> ... AMPLIAÇÃO DA CONTRATAÇÃO TEMP0RÁ'RIA 

> tii, REAFIRMAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE DEMISSÃO SEM JUSTIFICATIVA; 

> Ili-AFROUXAMENTO DAS MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DA LEI 

FLEXIBILIZAÇÃO NA P.EMUNERAÇÃ0 DE TRABALHO 

> ... FIM DA POÚTICA SALARIAL 

> tii, SALÁRIO MINIM0: REGIONAL E DESVINCULADO QE QUALQUER INDICE DE INFLAÇÃO 
> tii, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS: REMUNERAÇÃÓ1 CONFORME O DESEMPENHO INDIVIDUAL DOS 
TRABALHADORES, 

.. 

FLEXIBILIZAÇÃO NO TEMPO DE TRABALHO � 
> Ili- BANCO OE+ÍORAS: COMPENSAÇÃO DA JORNADA DURANTE O ANO; 

> '' ... LIBERÀ�O 00 TRABALHO AOS DOMINGOS, ., . " . 

RESTRIÇÕES PARA A ÀçÃo é0ÚT1vÁ o·os TRABALHADORES 

·.. · >' .... MULTA E.RESTR,IÇÃO AO DIREITO OE GREVE; 

> tii, LIMITAÇÃO 00 NÚMERO DE DIRIGENTES SINDICAIS POR SINDICATO 

> ... LIVRE NEGOCIAÇÃO SEM AS CONDIÇÕES APROPRIADAS 

EXEMPLO: 
> � COMISSÃO DE soi.:uçÂo DE CONFLITOS EXTRA·JUDICIAL (CCP - COMISSÃO DE CONCIIJAÇÃO PRÉv1A) 

BANCO OE HORAS E TRABALHO AOS DOMINGOS: 

> ... INTEN.SIFICAÇÃO DO RITMO DE TRABALHO; 

> � FIM DA S�PARAÇÃO DA VIDA ECONÔMICA E SOCIAL: AS PESS0_AS VIVEM EM FUNÇÃO DO TRA�ALHO. 

> ... ESTIMULO AO CONSUMO 
. . 

FLEXIBILIZAÇÃO PREDATÓRIA DO MUNDO DO TR�BALHO 
A SUBMISSÃO 00 TRABALHO À EXPLORAÇÃO DO CAPITAL NÃO �E DÁ SOMENTE ATRAVÉS DO ASSALARIAMENTO, MAS 

TAMBÉM: PELA SUB-CONTRATAÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO, INTEGRADOS, PESSOA JURÍDICA, AUTÔNOMOS, 
COOPERATIVADOS (COOPERGATOS). NOVAS FORMAS DE INSERÇÃO,'DOMINADAS POR RELAÇÕES MERCANTIS, M0Ni;.71ZADAS, 
PORTANTO SUBORDINADAS A LÓGICA DO MERCADO, 

TRANSFERENCIA DE RENDA DO TRABALHO PARA O CAPITAL: CONCENTRAÇÃO DE RENDA 
>CAI A PARTICIPAÇÃO DO SALÁRIO NA RENDA NACIONAL: 6,2% EM TERMOS REAIS EN�UANTO O PIB CRESCEU 19,4%. 

QUEM SE APROPRIOU DA RENDA GERADA NA DÉCADA DE 90 

1991 1993 1995 1997 1999 

PIB 100% 100% 100% 100% 100% 
REMUNERAÇÃO 37,5 " 41,7 34,3 ' 33 32,8 
EMPREGADOS "

SALÁRIOS 32,0 35,9 29,6 . 27,4 26,5 
CONTRIBUIÇÕES 9.7 9,2 8,7 10,1' 10,9 
SOCIAIS 
RENDA 7,0 6,3 5.9 5,7 5,1 
AUTÔNOMOS 
LUCRO 38,5 35,4 40,3 42,9 41.4 
IMPOSTOS 12.9 13,2 15,6 14,6 16,0 
L./QUID0S 

I
APUD. DEDECA, 
2001 

> Os 1 5,2% MAIS RICOS DA POPULAÇÃO EM 92, RESPONDIA POR 41, 1 % DO TOTAL DOS RENDIMENTOS DO PAIS EM 1998 SEU 
QUINHÃO AUMENTOU PARA 45,2%. 
> ENC- UANTO A CAMADA MAIS POBRE VIU A SUA RENDA CAIR DE 8,4 PARA 6,9% DA RENDA NO MESMO PERIODO. 

•.,'1 ',•,, T 



S U B S I D I O  DO T E M A

OS TR ABALHADORES, SUAS1 ORGANIZAÇOES E A POLITICA 

O Profeta Isaías, falando do projeto de Deus para a humanidade diz: 
•Naqueles dias os homens construirão casas e as habitarão; plantarão videira:
e comerão seus frutos, já não construirão para que o outro habite a sua casi
não plantarão para que o outro coma o fruto ••• meus eleitos consumirão ele:
mesmos o fruto de suas mãos ( Isaías 65, 21 -22)

Isaías está falando da plena realização do Reino de Deus. 
No entanto, 2000 anos após o nascimento de Jesus de Nazaré, este Rej 

está longe de ser realizado, pois •A aaioria do povo é excluído dos frutos dt 
trabalho ... e os ricos se torna• cada vez mais ricos ls custas dos pobr1 
os pobres cada vez mais pobrees" (Puebla 47). 

la• 

600 

Olhando o Brasil, vemos que IS das famílias (250 mil famitas) contra
cerca de 53S da riqueza Nacional, isto é, 700 bilhões de dólares. 

Enquanto, os outros 99S se contentam com 47S dessa riqueza, isto é 
bilhões de dólares. 

24.750.000 famílias =

250.000 famílias = 
600 bilhões de dólares 
700 bilhões de dólares 

E por isso que os Bispos do Brasil dizem:

mundo em conflito" (Doe da CNBB 40, 1988 , n2 137) 
"0 mundo do trabalho é u, 

1�-�-�-�-�_Q __ -_"VER" ( debater em grupo) 

1 - Diante desta situação de injustiça, como os trabalhadores brasilei
ros do campo e da cidade têm reagido ? 

2 - Que organização o trabalhador possue na luta por seus interesses ? 

- A Igreja do Brasil constatava em 1988, "com alegria,a existência dt
uma classe trabalhadora que, ao longo dos anos, fazendo frete à
opressão, fortalecendo suas associações, sindicatos, outras organi
zações próprias, vem construindo sua libertação" (Doe 40,CNBB,n2147J

22 P A S S O  - "JULGAR " 

Iniciar esta segunda parte perguntando aos participantes do encontr, 
escrevendo num quadro ou cartolina o resultado: 

- Quem de nós participa de algum movimento social ? .•. pessoas
Em seguida ver:

- Quantos são trabalhadores (as) ? .... pessoas 
- Quantos participa• da luta sindical ? .... peesoas 
- Quantos participam de algum outro movimento social ? ••.. pessoas
- Quais movimentos ?
-Quantos são filiados a algum, partido político ?

Nós não somos excessão, as taxas de sindicalização, de participação
nos III o vim e n tos soei ais e partidários ainda estão muito baixos e n-t r e o t r aba-
1 h a d o r brasileiro. Segundo o IBGE, em agosto de 1988 bavia apenas 5.704 si� 
dicatos de empregados cadastrado�. Sendo que no conjunto, em 1987, apenas 
21,7S dos trabalhadores eram sindicalizados ou associados a órgaõs de classe. 
Destes sindicalizados 71 ,6S eram homem. O trabalhador permanece desorganizadc 
e disperso. E por isso que a cor�a sempre a�rebenta do seu lado (é só ver 
resultado das últimos planos econômicos). 

D. E 8 A T E R EM G R U P O : 

1 - Por que o trabalhador em geral, não participa_ dos movimentos social:
nem do seu sindicato ? 

.2 - Agindo dessa forma, ele verá o p.rojtto de D�us, a justiça acontecer
Por que ? 

3 - As lutas sindical, popular e política-�artidária são iaportantes pai
a classe trabalhadora ? Por . quê ? 
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E porisso que João Paulo II diz: •Para se realizar a justiça sociafl

é preciso que haja sempre novos moviemntos de solidariedade dos homens do 
trabalho e de solidariedade com os homens do trabalho" (Laborem ExercenspR8.6) 

E os Bispos de Puebla acrescentam a respeito dos operários e cam-
ponenses: "Defendemos seu direito funda•ental de criar livremente organizaçõei 
de defesa e promoção dos seus interesses• (Puebla 1163). 

Adere-se a Deus não somente quando se está no espaço religioso e 
eclesial, mas quando se milita num projeto de transformação que visa mais jus 

tiça e comunhão, se busca a transferência do poder e se entra em contato com 
moviemntos e pessoas cujas práticas se ordenem ao Reino de Deus. 

Para viver, para transformar a sociedade não basta refletir, é pre-
ciso agir também. Por isso agora em grupos discutamos: 

- Que atividades voltadas para o MUNDO DO TRBALHO precisamos fazer ?

(tarefas na comunidade eclesial, no t�abalho, no •indicato, no

}2 P A S S O 

movimento popular, na política, etc .. escolher a mais importante e
urgente)

-"A G I R • 

DEFINIR 6M PLENARIO E AVALIAR 

l - O que faremos ? ( escolher no máximo. uma ou duas atividades 

para não sobrecarregar) 

2 - Como faremos esta atividades ? ( passar a revem dados) 

3 - Definir local, datas, distribuir tarefas; ver equipamentos 
necessários, recursos financeiros e humanos 

. ;\ 



S U B S 1 D I O S DO T E M A 

ORGAN IZAÇAO E LUTA DOS T RA BAL HADORES NA CIDADE E N O  CAMPO

Os golpistas de 1964 para atingir o seu abjetivo de abrir as portas do Brasil às 
multinacionais e criar condições para o seu projeto de industrialização concentradora de 
renda e de terra, deram um duro golpe nos trabalhadores dissolvendo suas organizações sin
dicais e populares. 

12 PA SSO - "VER " -(debater em grupo) 

A MIGRAÇAO: buscando mão de obra barata para a indústria, o governo militar criou 
mecanismos forçando o trabalhador rural a migrar para a cidade, enquanto suas terras foram 
sendo ocupadas pela agro-indústria. Dessa foraa, aumentou a concentração de terras. 

X 1940 1950 1960 1970 1980 1987 

População rural 68,8 63,8 55,3 44,0 32,4 26,8 

População urbana 31,2, 36,2 44,7 56,0 67,6 73,2 

Vemos acima como se inverteu a distribuição da população rural e urbana. 
Esse êxodo rural tem provocado o inclamento das cidades, com a maioria das traba

lhadores e mais as famílias indo morar nas periferias das grandes cidades, nos bairros mi
seráveis, nas favelas ou cortiços. 

Vi�endo os problemas dos transportes coletivos, do saneamento básico, da moradia, 
da educação, da violência urbana, da desqualificação profissional, do desemprego, do ar
rocho salarial etc, o migrante desenraizado de sua terra perdeu seus valores, sua identid! 
de, sua força de luta agravando ainda mais os problemas dos trabalhadores 

1
na cidade. 

A REAÇAO DOS T RABALHADORES apesar de seus organismos de luta serem extintos ou 
estarem sob intervenção, apesar de seus líderes serem presos ou exilados, a classe trabalh! 
dora reagiu ao projeto golpista. Já em 1968, duas greves importantes acontecem. Uma em 
Contagem =MG, outra em Osasco-SP. Os trabalhadores conseguiram que o G overno militar mo 

dificasse a sua prática de arrocho salarial. 
Mas a redicularização da ditadura militar com o Ato Institucional n2 5 (dezembro 

1968), reprimindo qualquer organização dos trabalhadores, obrigou o movimento a uma nova 
fase de luta. 

Mesmo assim, em plena ditadura militar, "A partir de meados dos anos 70, o Brasil 
assiste ao desenvolviemtno de uma série de movimentos sociais e, particularmente, de movime� 
tos populares, que impressionam pela sua vitalidade, profusão,criatividade e energia. Nos 
bairros populares, nas áreas rurais, nas fábricas, nos sindicatos vão surgidos grupos dos 
mais variados tipos - clubes de ma�s, grupos de jovem, grupos de operários, comunidade de base, 
comissões de fábricas, oposição sindical, novo sindicalismo, movimentos de mulheres trabalhad� 
ras etc •.• - inicialmente resistinda, mais adiante reivindicando e exigindo desde direitos 
sociais, econômicos e políticos"(. Ivo Lesbaupin - classe� populares, movimentos populares�e 
construção da história - ln Cadernos Fé e Política, nº 2 - Mon Fé e Política) 

D E B A T E R EM G RUP O S: 

l - Conte em que a sua vida está ligada à história que acabamos de ouvir ?

2 - Que organização de trabalhadores você conhece ?

3 - Como anda hoje a organização dos trabalhadores na cidade e no campo ?

22 PA SSO "JULGAR " 

Analisando esta situação a Igreja compreende que: 

" 0  mundo do trabalho é um mundo em conflito: copflito:.entre Capital e trabalho, 
não procurava da própria natureza do trabalho humano, mas pela forma como os homens o estru 
turam socialmente" . (texto base C.F. 91, n2 70) 

E A CRESCEN TA: "A atual organização de nova sociedade faz com que no trabalho haja 
enraizadas complexas formas de injustiça, exploração e apressão" ( CNBB, Doe. 40,1988,ng 134) 

Contra esta situação de injustiça organizada Deus se levanta: 
"Escutem aqui, exploradores do necessitado opressores dos pobres do País ! ( ... ) 

Javé jura pelo orgulho de Jacé! -"Não posso jamais me esquecer de tudo o que essa gente fez". 
(Amós 8, 4.7 ) ( cl.também Jeremias 22, 13�17; Miquéias 7, 2-3; Miquéias 2, 1-2) 



D E B A T E R EM G R U P O S : 

l - O projeto neo-liberal do governo Collor está voltado para os interesses da classe
trabalhadora? Por quê? 

2 - A classe trabalhadora tem conseguido reagir significativamente contra este Proejto? 
Por quê? 

- Buscando saídas para esta situação da classe trabalhadora, a igreja diz que:

"os.problemas da relação entre o trabalho e o capital mão serão resolvidos pelo esva 
ziamente da consciência de classe,mas ao contrário, pelo seu amadurecimento•. 
( CNBB, Oco. 38, 1987, n2 22)

"Para superar este conflito,a igreja defende a prioridade do trabalho sobre o capital •••. 
o primado da pessoa sobre as coisas e a solidariedade entre os trabalhadores e com
os trabalhdores• ( Doe 40, CNBB, 1988, n2 156)

O Papa reconhece que: os sin�icatos são •ua elemento indispensável·da vida sociaJ; es
pecialmente nas modernas sociedade industrializados•, para a tutela de seus justos direi 
tos em confronto com os empresários e os proprietários dos meios de produção• 
(Laborem Exercens n2 20). 

Da mesma forma, são importantes os outros movimentos sociais para a construção de uma 
sociedade justa. 
E por isso que a Igreja diz: 

"Devemos animar vivamente os trabalhadores a se empenharem na luta pela justiça social, 
pelos justos direitos dos homens do trabalh" ( CNBB, Doe 40, 1988 nº 173) 

"Devemos animar e incentivar os trabalhadores a participar de um sindicato e se empe
nhar para ter participação ativa na gestão das empresas (Laborem Exercens, n2 14) e 
nas decisões sobre os problemas de toda a sociedade". (CNBB, Doe. 40, 1988 174) 

32 PASSO - "AGIR" 

1- O que podemos fazer para reforçar a luta�de classe trabalhadora de campo e da
cidade?

2 -Como mantermos informados e articulados às várias lutas dos trabalhadores? 

Ex: Como tarefa concreta: visitar os mutirões, ocupações, sindicatos, associações 
etc .•• 



S U B S I D I O S DO T E M  A 

A POLITICA SALARIAL E OS MECANISMOS DE EXPLORAÇAO 

A Constituição Brasileira diz: "Todo trabalhador tem deireito a u• 
salário mínimo e a paz d e atender às suas n e e essidades vitais b ás i e as e de sua 
família com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário,higiene,transporte 
e providência social". 

Diz também que: "0 salário aínimo deve ser, realustado de modo a 

preservar o seu poder aquisitivo". 

lg P A S S O - "VER" (debater em grupos) 

Qual é a nossa realidade ? 
O salário que recebemos respeita esse direito do trabalhador ? 

l - A involução do salário mínimo:

j
1940 

. .

1960 1980 1990 

. 

100 122,6 68,9 34,5 1 

2 - Segundo cálculos do DIEESE o salário mínimo para respeitar a 
Constituição deveria ser hoje de fr$ ••••••••••• (?) 

2º P A S S O  - "JULAGR" 
----------------------

O Brasil é um dos Páíses campeões mundiais de concentração de renda, 
quer dizer: um número muito pequeno de pessoas ganhando fortunas incalculá
veis, e a grande maioria do povo recebendo salários insuficientes para ga
rantir uma vida digna. 

Essa injustiça é agravaada por outras situações perversas enfrentadas 
por grande número de trabalhadores: desemprego, sub-emprego, falta de condi
ções humanas no local de trabalho, riscos de acidentes, doenças profissionais, 
falta de garantias trabalhistas e previdenciárias. 

D E B A T E R EM G R U P O S : 

l - Por que isso acontece ?
2 - Você acha que dívida externa, inflação, reforma agrária e urbana,

estão na raiz desse problema ? Por que ? 
3 - Será este o Pro3�to. de Deus para o homem ? O que é que a Bíblia 

conta das descobertas do povo ? O que é que Jesus nos revelou e 
nos propõe..:? 

VEJA NA BIBLIA POR EXEMPLO: 

AT - Gn 1,28; Jó 24, 2-14; Is 61, 1-9; Ed 34, 25-26; 

NT - Tg 5, 1-6; Mt 9, 19; 9, 37; .lo 10,10; Mt 10, 16; 

As Encíclicas da Igreja e os documentos da CNBB também nos ajudará a 
compreender melhor. Ex: "Laborem Exercens" do Papa João Paulo II , 
CNBB - Doe m2 40: "Igreja, Comunhão e Missão"; Texto base da Ca� 
panah da Frateernidade 1991: "Solidários na Dignidade do Trabalho". 

3º_f_A_S_S_O_-_�_A_G_I_R_" 

A Igreja tem defendido o direito dos trabalhadores se organizarem par 
lutar pela transforamção dessa realidade injusta. E' tem estimulado os trabalh. 
dores cristãos a se comprometerem nessa luta. 

D E B A T E R : Que avaliação fazemos da nossa ação no mundo do trabalh9 ? 

Que novas metas podemos nos propor ? 
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S U B S 1 D I O S DO T E M A 

AS COMUNIDADES ECLESIAfs DE BASE E O MUNDO DO TRABALHO 

Estamos vivendo num mundo onde os valores morais estão diluídos. 

Antes havia entre as pessoas o amor, carinho, compreensão, fraternidade , 

diálogo e a vontade de fazer o bem. 

Hoje em dia, já não é assi•. O mundo está cada vez mais violen 

to, as pessoas já não se amam e qualquer motivo é momento para se brigar 

e agredir-se mutuamente. 

Só conseguimos encontrar u• pouco dos valores de antigamente qua! 

do estamos dispostos a viver 'em comunidade. 

Comunidade é o local onde as pessoas tentam viver e refletir os 

ensinamentos deixados por Deus. 

Ensinamentos esses que levam a uma mudança de vida através de uma 

converssão. 

Na comunidade tentamós ser agentes transformador dessa sociedade. 

2º P A S S O "JULGAR" 

Na comunidade onde Zezinho participa e mora, existem problemas 

como em qualquer outro lugar. Falta saneamento básico, área de lazer,co� 

dução precária etc ... Existe também algo de muito positivo. As pessoas 

são agentes transformadores de sua própria história. Eles participam na 

associação de moradores na paróquia, alguns no sindicato dos comércio e 

etc ... Esses pessoas senta• para discutir e refletir à luz do evangelho 

os fatos que acontecem no dia à dia. 

Existe também nesse grupo algumas pessoas desanimadas, não acredi 

tam em mais nada e sempre pensa• que vai dar �µdo errado. 

Essas pessoas representam uma grande parcela do povo. 

esperanças e sem uma consciência da força de seu poder. 

Um povo sem 

Esssas pessoas além de s��em pessemistas, atrapalham às �ezes a ca-

minhada dos outros que acreditam e tem esperança de transformar essa sociedad 

JQ P A S S O - "A G I R "

1 - Na sua comunidade existem problemas também ? 
membros ? E você ? 

Qual atuação dos 

2 - Você acha que é possível viver os valores deixados por Deus ? 
Por que ? 

3 - Por que as pessoas estão descrentes ? 
mudar essa situação ? 

• 

O que você faria para 



• 

Ja, ha' 

SUBS!DIOS PARA 06 NILITANTEb ACOMPAAHAREM GRUPOB DE JOVENBt 

algum tempo o riovimento JOC vem desenvolvendo um trabalho com 
grupo de jovens nas paróquias . Hoje temos militantes que são desta
cados para desenvolver esse trabalho. 

- O Militante acompanha todo o grupo de jovem, leva em conta,
um processo que não"queime etapa". Quando o grupo avança ,
propõe a setorização. AÍ, com resultado de 100%, to os os

elementos do grupo passa a ser de joc, grupos por setores.
Quando chegar o momento, integrando od jovens por setores ,
em comum acordo com eles, destacar alguns jovens pai'a conti
nuar o grupo de jovem, buscando novos jovens. Assim teremos
trasformado o grupo de jovens em " grupos de joc", mantendo

� -sempre U!!l nucleo de renovaçao de grupo de jovens. O proces-
so de setorização se dará toda vêz que o grupo estiver se
renovando.
Para garantir isto, vimos que é nescessario:

lº- O militante desafiado para acompanhar o grupo desenvolva uma
ação(Militância) no seu ambiente ( trabalho ou bairro) e revi 
se no grupo de jovens, assim ele desafia o grupo a avançar, a 
partir de sua experiencia. 

2Q- Frente o grupo de militante (coordenação) a ação deste militB.Q 
te se dá no grupo de jovens. �ntão é isto que ele vai revi�ar 
neste caso, o grupo de jovem é como um setor. 

3º- No momento da setorização, os elementos do grupo de jovens de� 
vem ter uma compreenção do que sequinifica esse tipo de orga
nização. 

4Q- Quando se forma um grupo de representantes, este deverão revi
sar o que os grupos, estão_ fazendo , e também a ·sua militância 
individual, para que tenha condições de desafiar os outros j-2_ 
vens do grupo a desenvolver experiencia semelhante. 

5i- Dentro do processo , nas reuniões e encontros dos jovens , de 
vemos ir introduzindo discurssões por setores, para o pessoal 
ir descobrindo a importância de setorizar. Exemplos nos encon 
tros dividir os grupos em ·círculo por setores ex: Fábrica, Co 
mércio, bairro, construção civil, domésticas etc. 

6º- Diante da setorização, levar em conta o aspecto gengráfico pa 
ra facilitar a articulação. Assim os jovens não teriam que e.n 
frentar grandes distâncias para ir a todas as reuniões. Iato 

.
, , . se faria so nos encontros amplos, de yarios grupos de jovens • 



COOllliENAÇÃO 
PAPEL A TOD00 Ob NÍVEib: 

Desde o momento que o militante inicia uma ação , ele 
se torna um coordenador. 

A coordenação que se cria, é de acordo com a organoz� 
ção. �ntão o papel do coordenador se dá também de acordo com as� 
xigencias da organização. E é importante estar claro que toda or-
ganização está em função da ação. 

_ Para cordenar, é fundamental que o militante tenha uma 
experi�ncia, passada ou presente. E é isso que lhe da segurança , 
para fazer avançar o conjuntoº �uando falamos de experiencia passa 
dâ, pelo menos, levamos em conta que muitas vezes a militância de 
coordenador se limita, devido às muitas funções responssabilidades 
que ele assume. 

Coordenar é um papel, e não uma tarefa a mais, por is
to, torna-se prioritária na vida do militante. 0onssiderando assim 
, vemos que às vezes é necessário que o coordenador limite sua �i
litância em função da prioridade. 
TODA COORDENAÇÃO DEVE SEH HEP&SENTATIVA 

:t: importante que os militantes escolham os seus repre
sentantes. Porem isso deve ser feito com clarezaº Para eleger um ,
representante , os militantes devem ter claro o que siquinifica i� 
so.É f1. r '�amental estabelecer critérios , refletir, e a partir daf, 
eleger. 

O fato des militantes elegerem tem muita importancia , 
pois dará segurança a eles e ao representanteº Neste caso, compre
ende-se que a escolha terá sido refletida e conciente. 

Esta reflexão S valida para todos os níveis de coorde
nação. Diferenciamos então os níveis pelos papeis especÍficos,que 
têm: 

1- O Militante coordena sua açãoº Ele torna-se coordenador no
do grupo no local de trabalho ou bairroº

2- Coordenação do setor
Deve ser representativa de tosos os grupos do setor 
Tem o papel de avaliar e planejar a ação do setorº 

Obs. O grupo de representante de grupo de jovens torna-se pro
visório, pois perde a função quando os grupos setorizan-se 
Enquanto durar , deve ser representativo dos grupos, e ar
ticular os trabalhos. 



, 

3- Coordenação da cidade
deve ser representativa de todos os setores 
Papel: art:'.cular os setores entre si, apoiar relacionar. 

Garantir a orientação comum entre eles. 
Programar o conjunto do trabalho e avaliar 
t responsável pelo conjunto do trabalho na cidadea 

Por isto, vemos que é necessário que as cidades passem a fg
zer isso, avaliar a coordenação de reuniões e ir dando pas�6s. 

- Nas cidades, as coordenações devem programar uma forma de arro-
veitar os mE;teriais, de acordo com os diversos niveis.

� Incentivar os militantes a escrever as experiências, e avaliar 
compreendendo o valor que tem isso,dentro do trabalho. A expe
riência escrita, ajuda na avàliação, nas reuniões de settr. 

- Articular as experiências escritas a nivel nacional.



D E A P O I O 

SUHGIMEN'rO DAS MIJL'J'lfJACIONAIS O 2RASIL 

No começo do século _já existiam no Brasil os moinhos de tr.!_ 
GO da Bung y Born, u r�rupo Sanbra, que hoje controla nada menos que 
20 por cento das exportações brasileiras ,de ªfgodão e Óleos comesti
veis. Os cir�arros da Souza Cruz, subsidiaria do maior fabricante ' 
mw1d.ial de ci,r:arros, a Bri Lish American Tobbacco, os fósforos da 
l•'iat Lux e os currr: L<�is cJa linha Corrente, apenas para ficar em al
e-umas empresu.o q1u: 8<: Lun1aram monopólios dentro do país. 

-

Quando termina a primeira guerra mundial, já havia vinte su 
bsidiárias de empresas norte-americanas na América Latina, boa par
te delas no Brasil. Vieram as montadoras de veículos - General Mo -
tore, Ford e as distribuidoras de petróleo, as indústrias quí
micas de cada um doo monopólios criados por cada um dos imperialis-

mos então em luta: A Imperial Chemical IndÚsties (ICI)', britânica, 
a Dupont, runcric11.11�1, u.o empresas do gigantesco certel alemão da I. 
G. Farben, que e,,, Lruluva ()0 empresas na alemanha e fora dela. Da
crise de 1929 até u final da segunda guerra mundial - período clás
sico de "subs'.;ituiç3es das importações" através da industrializa :
ção - uumenLn subotnncialmente o núméro de subsidárias de empresas
estrageiras no país devotadas à produção. O Brasil torna-se mesmo 
uma arena importante da luta entre os vários imperalismos - que 
chega ao seu apoGeu através da guerra mundial.- e a necessidade de 
met(�rio.is paru csoo. cucrra por si só estimula a instalação de unida 
des produtivas no 8rasil. O exemplo maior é o da siderúrgica de Vo! 

, ta Rédonda, que os americanos concordam em instalar, mesmo como em
, presa estatal, dc11tro do esforço de g·.1erra. Ao final da guerra á ' 
havia 42 0uboic1Ó.r·j :w rle mprcsas norte-americans no Brasil, incluin
do 2'3 que resu.l tn.rwn da simples aquisição de empresas locais. 

-

OS 50 ANOS EM CINCO 

Mns :J(:rrí. 110 i�ovcrno de Juscelino Kubi tschek sob o slogan � 
de "50 anos de desenvolvimento em 5", que os ramos modernos do capi 
tal monopol .is La i 11 L<.:rimc.iu, 1al tomaram o país de as sal to, estabelen: 
do um domínio tõ.o absoluto sobre os setores mais dinâmicos da indÚs 
tria que nem o ;i;o1 pc rnili tar de 1964 · e o sbsequente "milagre econo: 
mico", liderado pr.:lari mu.l Li11acionais, alterariam fWldamen telmen te. 

Ao JinaJ do /�ovcrno Kubi tschek, um período de cinco anos em 
que os investime:nLoa r;ctr:i.nr,-eiros somavam em média 120 milhões de ' 
dJlarco 11) ano ct11c,i vr::7,es mo.is do qu.e era investido anterior -

., men �e, - .JS 15i·u /1,JG J/1 ,11,_) jl 1 1JHif:,us mu.l til'lacionais : á dominavam em 100 
J 

.,, 
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cem por cento a indústria automobÍlistica nacional, 90 por cento da i! 
dÚstria do vidro, 8G por cento da indústria da borracha e cerca de 61 
por cento da fabricação de máquinas e autopeças. O capital estrangeiro 
detinha, então, 31 por cento da produção industrial e 8, 5 por cento d, 
todo Produto Nacional Bruto. O que o golpe militar de 1964 permitiu fo: 
a extensão deonc uoml11io u novas áreas. 

Juscelino assumiu o poder em um dos períodos de contração da 
econômia norte-americana (o biênio 1953-54), e pareceu entender, melhoz 
do que as próprias multinacionais, que um futuro espetacular poderia se 
abrir, com novas rc15rus do jogo econômico. Essas novas regras consisti
am basicamente, com ,arifas proibitivas sobre as importações de máqui -
nns e, a co,i trÚrio, Lrm�er os e-randes grupos monopolistas de cada ramo 
produtivo, para q1.1e vieosem aqui produzir essas máquinas, se possível, 
em associação com t;rupos locais ou com Estado. Se necessário, so·zinhos. 
Era a consolidação de uma tendência que vinha desde a crise de 29, mas 
que não realizava todo o seu potencial devido à sobrevivência tanto das 
concepções de desenvolvimento autônomo, como de leis e tradições. Jusce 
lino talves tenha sido o primeiro governante de um país periférico a
abandonar tudo isso de vez e oferecer às multinacionais, de forma orga
nizada e espetacular, um pacote de estímulos, como cancelamento de im -
postos durante wn pcríouo de carência e facilidades de infra-estrutura 
e crédito do Estado - que passaram a se constituir ao mesmo tempo nos' 
instrumentos de política econômica do Estado. O jogo dos estímulos, ao 
invés do joeo das restrições, passou a caracterizar as relações do Esta 
do com as empresas multinacionais. Não é gratuito o fato de que o prin= 
cipal i11s trumc,, Lo d<;:J:Ju riovu polÍ tica já existia desde o suícidio de Ge 
tÚlio, cm 1954, e oua substituição por Café Filho e o grupo de milita= 
res de direita, e políticos lieados ao comércio exportador e ao capital 
financeiro, que assumem o poder transistoriamente. Esse instrumento é 
a resolução 113 da SUMOC, que permitia a importação de máquinas, mesmo 
usadas, ou obsoletas, sem paeamento de taxas, a título de aporte de ca 
pi tal. Geti.Í.lio dc11u11ciuu. us pressões do capital estrangeiro na famosa' 
"carta test81Ilcnto", prccusora do discurso que Allende faria quase vinte 
anos depois nas NaçÕP.s Unidas (para morrer com um tiro no peito). Dizia 
a carta de Getúlio: 

" A crunpui,hu su.b tcrrânca dos grupos internacionais 
aliou-se à doa crupos nacionais revoltados con -
tra o regime de garantia de trabalho. A lei dos 
lucros cstraordi11ários foi detida no Congresso, 
contra a ,justiço de revisão do salário mínimo se 
dcsencndco.rarn os Ódios. Quis criar a J,iberdade ' 
nacional na potencialização das nossas riquezas, 
através da J )e trobrás; mal esta começa a funcio -
nar, a 011da de aeitação se avoluma. A Eletrobrás 
foi obotucu.li�udu até o desespero. Não querem 
que o trabalhador seja livre. Não querem que o ' 
povo 0cjn independente. Assumi o governo dentro 
da e espiral inflacionária que destruía os valo
res do trabulho. Os lucros das empresas estran -
geiras alcançavam até quinhentos por cento. Nas 
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declarações de valores que importávamos existiam 
fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dÓ 
lur ·o pur ano ..• " 

Juscelino simplesmente colocou todas essas empresas estatais a serviço 
da viabilização do pro,jeto multinacional, e o fez de forma indolor, 
sem trair a herança política que herdara de Getúlio, a aliança PTB X 
PDS, sem penalizar os trabalhoadores, ou suas representações sindicais 
como queriam os antieetulistas, mas também sem tocar nos privilégios ' 
dos donos da terra, Com Juscelino, o projeto de desenvolvimento multi
nacional ainda coexiste com estruturas políticas herdadas do populismo 
inclusive partidos que em alguma medida representavam aspirações popu
lares, como o PTJ3, e principalmente os dois grandes partidos burguêses 
o PSD populista, e n UDN antipopular.

Ao final do seu mandato, a produção de máquinas no Brasil havia 
crescido em 125 por cento, a de equipamentos elétricos em 300 por cen
to. O produto bruto do país cesceu 7 por cento ao ano em média. 

A CRISE DO POPULISMO 

Mas o cescimento econômico promovido pelas multinacionais apenas 
levava a uma nova crise. A taxa de inflação ao final do seu mandato� 
lara para 50 por cento ao ano; as cidades incharam com as novas ondas' 
de migrantes atraídos pela construção de Brasília, pelas novas indÚs -
trias e pelas novas estradas. O-Estado não promovera uma expansão pro
porcional dos serviços públicos, de saúde, edicação e transporte. Uma 
classe média cada ve7, mais nU1µerosa entrava no jogo político precário' 
do populismo, assustada com a inflação e a corrupção que se constituí
am no caldo de cultura daquela promiscuidade entre o Estado e o grande 
capital. 

Foi nesse populismo já anacrônico que um demagogo extremamente ' 
talentoso faz carreira meteórica nas urnas, primeiro como prefeito de 
são Paulo, depois eovernador e finalmente presidente da República, de� 
moralizando nessa trajetória os partidos já anacrônicos e derrotando ' 
fazilmente o candidato à presidência que ainda tentava sustentar uma ' 
plataforma convencional de desenvolvimento econômico nacionalista ( · o 
general Li tt). 

Eleito com o voto maciço da classe média, de trabalhadores e pe
quenos funcionários, mas adotado como candidato pelos grupos mais lig� 
dos ao capital estrangeiro, da antiga UDN, Jânio Quadros imediatamente 
traiu o caráter do voto que recebera um voto revolucionaria porque 
rejéitava as es ruturas vigentes. Nomeou um ministério que tinha pos -
tos-chave da economia os nomes da amior confiança do capital estrangei 

, ro. E colocou em ação um plano de austeridade economica que reproduzia 
fielmente a receita do capital estrangeiro para as crises periódicas ' 
de pagamentos, geradas pela taxa excessiva de expoliação desse mesmo '
capital estrangeiro. -Tânia Quadros, ao mesmo tempo preparou o terreno 
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para um golpe que permitisse o fechamento do Congresso e lhe desse po
deres de ditador. Mas o golpe, concebido com ingenuidade, pois dependi 
a para seu sucesso das representações polÍti�as que Jânio toda a sua 1 
vida humilhara o golpe fracassou completam.ente. Essas representa -
ções aceitaram sua renúcia, enquanto as forças armadas, temerosas, en
dossavam as soluções políticas de compromisso, passando a se preocupar 
exclusivamente em não permitir a posse do vice-presidente eleito, João 
Goulart - de éxtração populista. Da renúcia de Jânio nasceu� conspi 
ração que levou ao golpe militar de 1964, ponto final da crise institu 
cional, aberta pela impossibilidade de convivência entre o regime poPii 
lista moldado pelo getulismo e a economia multinacional moderna, 1m:
pantada por Juscelino. 

Nesse período de clímax político as multinacionais tomaram parte 
no que foi até hoje, provavelmente, a mais completa operação de inter
fere;ncia coletiva dessas empresas na vida política de um país. No �ena 
rio' político polarizado, os partidos em si perdiam importância, e oã 
pol�ticoe se dividiam em dois grandes grupos, a Frente Parlamentar Na
oionalista, com compromissos populares e nacionalista, e a Frente Demo 
crátioa, constituída pelos conservadores e adeptos da total abertura' 
do· país ao ca.pi tal estrangeiro. Foi formado então um Instituto' Brasi -

....,leiro de Ação Democrática (I�AD), sob cujas fachadas as multinacionais 
organizavam uma gigantesca "caixinha" destinada a eleger o máximo de 
parlamentares conservadores e entreguistas. Tinha por objetivo, também 
infligir derrota ao candidato popular ao governo d� Pernambuco, Miguel 
Arraes. A a:uda do IBAD consistia em veículos, material impresso e au
xílio operacional. Os candidatos a serem apoiados eram escolhidos se -

... gundo sua absoluta fidelidade à polÍ tica de direi ta,e .,chances de serem 
efetivamente eleitos oom aquele auxílio. Tratava-se ·de uma operação 
executada cientificamente, que movimentou 5 bilhões de cruzeiros� dia� 
1tribuidos por 250 candidatos, dos quais 120 realmente se elegeram. No 
inquérito parlamentar, já em meio aos tumultos e preparativos do

j 
gol

pe de 1964, ficou provado que o IBAD recebera dinheiro de 152 empre -
. 

. 

sas multinacionais, entre elas a Texaco, Esso, Shel e Coca-Cola, Ciba, 
Schering, Bayer, General Eletric, IBM. Uma operação paralela mais pes� 
da, que consistiu na montagem de um serviços de espionagem antiesquer
dista com oficiais do exército, recebeu também, nessa época, vultosas 
contribuições de algumas multinacionais, através do Instituto de Pes -
quisas e Estudos Sociais - IPES. 

Mas, apesar de todo o dinheiro gasto,\a Frente parlamentar Naci� 
nalista se fortalecera , Miguel Arraes se e�egera governador de Pernam 
buco e o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que garanti: 
ra pelas armas a posse de João Goulat. e ous·ara encampar uma subsidiá-· 
ria da multinacional ITT e outra da American & Eoreign Power, irritan
do profundam.ente o governo americano, foi eleito com expressiva vota -
ção deputado federal pelo Rio de Janeiro, reduto da pequena burgêsia, 
direitista da UDN. No meio operário foi formado um Pacto de Unidade e 
Ação entre os sindicatos mais expressivos; camponeses haviam realizado 

nessa época seu primeiro congresso nacional, em Goiás. No Nordeste cres 
ciam as ligas camponesas. Do exterior vinham os ecos da revolução cubã 
na. Em fins de 1963 as condições para o golpe militar estavam maduras� 
As forças populares não conseguiam transformar em ação concreta suas ' 
aspirações e articula9ões. A Igreja aderia à conspiração antipopular ' 
emprestando sua autoridade moral e espiritual aos golpistas. Goulart ' 
hesitava entre várias alternativas de sustentação política. Naquele 
ano .. o crescimento do produto foi de apenas 1,5 por cento, metade da ta 
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xa de c:x prmsno da população. A inflação chegava à casa dos 8�. 
Os vários setores du uur�uesia industrial, já associados economicamente 
ao capital estraneeiro desde a era JK, aderiam em massa à conspiração, 
que já tinhA. n 11.dcsíío dn oli�arquia rural. O golpe não encontrou resis
tência sienificuLiva. 

O GfnPE MILI'.l'AR 

Os ob,jctivo:, po-1 { ticos do t;olpe tardaram a se definir, porque mui 
tas correntes políticas, e muitos governadores de Estado, com aspirações 
mutuamente excludc11 tf�S, haviam engrossado a conspiração. Foram precisos 
cinco anos de lutas i1i Lr:o tinas e depurações para que o regime chegasse à 
sua "pureza política", como uma ditadura militar com rotatividade do che 
fe no poder. Mas os ob,jctivos econômicos do golp� foram desde os .primei: 
ros preparativos claros e consensuais, recriar as condições P3,ra altas 
taxas de crescimento econômi.co, soluvionar a crise exonÔmica segundo os 
interesses do capital. As receitas também já estavam prontas, através do 
"Plano, de A�ão Econômica do Governo - 1964-66", feito por três economis
tas intimamente licados às multinacionais e à conspiração golpista: Octá 

•� vio Gouveia de BulhÕes, Roberto campos e Eugênio Gudin. Tratava-se de 7 
eliminar as {;aro.ntins de cmpreeo, tanto no setor privado como no público 
abrindo caminho a uma substancial.redução de gastos com mão-se-obra: mo
dornizur o upare111u d,; J•;::JLu.do para torná-lo wn efetivo patroc.ínador do ' 
crescimento econômico do crande capital; promover reformas fiscais que ' 
fucili tossem n tr:u,s.f'r:r<:nciR das riquezas a serem expropriadas da calsse 
trabalhadora, canalizando-se para o financiamento dos grandes proj Eítos ' 
do grande cnpi tal. Esse projeto implicava, necessariamente, a repressão 
do meio op�rário. 

Em 19(1,1�, cum u flr:rro ta das Últimas erandes greves operárias, atos 
finais e trÚ.c;icuo du resistência contra a ditadura do grande capital, 
em Contaeem Minas Gerais, e Osasco, São Paulo, o caminho ficou totalmen 
te desimpedido e o T3rasil somou às suas qualidades nat11rais de paraíso
para a economia rr111 L Li11aci JJal a virtude adcional de paraÍsopolÍ tico tl3!!! 
bém: instalou-se 11rn sistema de dominação conveniente, que conferiu pri
mazia total o.o lucro, uo capital, ao processo de acumulação. Dez anos ' 
depois, a lista das maiores empresas privadas do país parecia uma lista 
saída da revista Furtw1e. O .Brasil, como o Canadá, havia-se tornado· uma 
província econômico. do capital americano e europeu. As empresas multina 
cionais havirun estendido sua hegemonia a novos setores, como a petroqul 
mica, eletrodomésticos, plástico, e comércio exterior,e penetrado mais 
profundamente em .indÚ::iLrias de bens de consumo não durável, como bebi -
das, alimentos procc::iso.dos e comércio varejista. Vastas áreas de terra 
foram adquiridas o. preço vil pelas multinacionais, dentro do esquema de 
incentivos fiscais, induzindo e;rupos industriais a investimentos na agro 
indústria. Capitaia alemãos e japoneses aumentaram sua P3,rticipação re-
lativa, em coitipat'11,çiío com os tempos de Juscelin_o. De um total de 13, 7 
bilhões à.é d�1ar�s btti en-v-estimento estrangeiro investido e reinvestido 
no 'Jras:ii tHtJ f'ir1s ri t, i 979, 3, 8 milhões apenas pertecia.m a empresas nor 
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te-o.mericwmo, uu. trorn dctcn tores de mais da metade do total de inves 
timentos. Os capitais alemãos totalizam 2,1 bilhões de dólares e os 7 
japoscses 1,4 bilhões. 

Nos anos fjO, cerca de 150 empresas multinacionais respondem por 
1/3 do faturamento total das 500 maiores empresas brasileiras por va� 
lor de vendas. Das dez maiores, oito são multinacionais. O capital es 
trangeiro é hecemÔr1ico riu iJ1dÚo tria de pneus, material de transporte� 
máquinas e eletroe;],etrÔnica. 

A DOMINAÇÃO ESTT?/\N(:EIHA 

PatrimÔ11iu ,:s Ln.1111Jc:iro em setores da cconômia brasileira, como 
porcentaeem do patrimônio total do setor. 

Indústria d0 pneus 96% Metalurgia 34% 
Mat0.ri Al (1(; transporte 63% Mineração 26 
El troclcLrÔnicu Gl% Material de 
Indústria de máquinas 60% construção 24% 
InôÚotria q111mj_cn 47% Alimentos 23% 

Fonte: Os donos do Brasil, Geraldo Banas, 1982/83. 

O "milaere aconÔmica" consolidou o domínio d.as multinacionais, 
que lideram os oc torr:o CJ.UC mais crescem nas novas condições criadas pi 
lo Golpe. Os que menos crescem são os controlados por capitais nacion; 
is, 11lc;w1s do tipo familiar (confecções, agropecuária, alimentos). 

O MILAGRE ECONÔMICO 

O cresciment sob a égide das multinacionais e seus associados, 
os cu.piLuli:JLu.:::i luL.:uis e u.s crilll.des empresas do Estado, geridas por 
uma nova e bem paf�n. camada de dirigentes tecnocratas, elevou o Produt< 
Interno :ir11Lu d,1 paÍa n casa d s 21·0 bilhões de dólares, e a renda pe1 
capita tJ. casa de ()00 cJÓlares/ano, o dobro da que existia antes do gol
pe. Mao no::m r· i q 11<:1/,a f'oi. u.propiada pela. bureuesia, pois a partic_ipaçã< 
dos salários na renda urbana cai de 55% no início do anos 60 para 52% 
em 1975, enquanto as rc11das dos capitais passa de 45 para 48%. 

O proct·sso é acompanhado por uma sensível deterioração na desigi. 
dade social, medida a través da µ1rticipação das diversas faixas da poJ 
lação na renda nacional. Os dez por cento mais ricos, que se apropriar 
de 45% da renda nacional em 19GO. Para todo o resto da população e p:lJ 
cada uma das faixa:::i de renda desse resto, houve queda na participação 
entre 1960 e 1970. As mais espetaculares consequencias desse processo 
foram as grandes epidemias de meningite, encofalite, paralisia infantJ 
o aumento na violência urbana, no número' de favelados e de crianças
abandonadas, ludo a lo.do com a opulência dos novos bairros burguêses
a majestade dos edifícios-sede de multinacionais nas grandes avenidas
estilo nova-iorquino - de São Paulo e do Rio de Janeiro.
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N() !ru:ül, c,,nh_, 11.) Tr:i, na Coréia qo Sul, na Indonésia, o "mila 
gre econômicl)" prurnov i.do f)m associação de estrito autoritarismo e re:
pressão política a todo e qualquer tipo de dissidência ou contestação. 
As dissidências da imprensa burguêsa são reprimidas com a censura; as 
cop 1teErtações armadas serão reprimidas com tortura e execução sistemá
ticas; os polÍ Li.con dr: carreira inconformados serão expulsos e priva
dos de seus rllf:i.nda L,1s. Cerca de 4. 6"30 pessoas perdem seus direitos po
J.Í ticos, i11cJ. 1 li11do l.?G0 mU.itares, 300 professores, 50 governadores 
ou prEifei 1.us, 3 cx-pr- 1--::sirl0.ntes e dezenas de deputados federais, ,juÍ -
zeo ncrvldo.r·c:, 1i1'11Jl1cu:.;. Cercéi de 150 militantes políticos "desapa
recem" e outros l(W são mortos. câmaras de tortura são instaladas em 
várias capj_ tais e ,,01 o mi�, 108 em f>ã.o Paulo elas recebem apoio a tiva de 
11lgurna::1 er:111d e:3 c:rrlJ, r0�;us. 

O mais pnii'u.11d0 e irreversível traço dessa fase de industriali
zação promovida pcJ as multinacionais associadas ao grande capita], do
méstico e gara11 Lida pi::la força das armas, foi o rompimento das es·tru
j 'J..r'as :J.1•:r:J.r·j a�J r rn \/ :1:11 a:-:: rr:1r,iÕcs rlo paÍ:J - um rompimento que não ha
via oc:urrjd,l 1,a 1:r·:J d•· -11,:ic<:JilllJ. VárioD milhoÕ(.;s, ele colono:J E;/traba -
lhadorco ruru:i.s f,Jrum c;Y.111. tl::rns da.B fazeadas, perdendo as vantagens 
marginais da e,)11d Lçi'iu dr: "colono", mas sem ganhar .as compensações de 
uma força trabn·.1 hnrlor:J l j vre: mas organi7,ada. Surgiram os "boias-frias 11

110 c111npo, <· :1;� ,·:r·:1;1d 1·:; l<:\1 :J:_; d<: mi.,•;ranti::J nan cüiad<�:J. O l3ras:il, u.pÓ!:: 
o "milat'�rc:", Lor11u11-::]< 1.w1 país urbano com maifJ d!:J 60 por cento de sua
populuçn.-1 vivr·r1d1\ ,1:·:: <�id:1dr:::., 0. com ocupaçao 1111 in,dt;stria, na cons -
t,ruçctn civ i 1 11, 111 1:: ::, t,(1r·, ;; de ::3Crviços.

lk�.1.11:1-- l'r· i: 1 :� 11 , <:: 1111 /ll! <· trabalhadores cm constan t;e rota ti vid&cle 
1111:::i cidade:::; r::::�·1 p:1:-;r_;\)11 a ser u nova ordem em su.bsti tu:ição à or
dem socio.1 .i11r,c<·I j 11 L:-:: ,:1, qu<: não promoviu a c:xpu.lsão- do homem do cam
po e nem itil ,..;u,1 :wc,::-::::::Úri0 <kstru.ir o sindicaliomo pelego ou as gara_Q 
tias d.e cmpr·c,1 1:-.1. h i.r1d ,i:--: :, rialização cher-;ou ao campo princi.palmente 
:1.travc':s da c111 L,11·:1 d:, :�<1. :J, 11ue sinteti1/.ava tocla:3 as _prioridades d83-
.w cJcL), Jhl1·q111· 1:1,11::1:1111:1 i11:;urnur� i11éJ1,1sLri:-J.Ü3 r;rn ,r:randc <;:::ioul1:i,, lib<!
rav a mi:í.o-d l1-1J IJr: 1, 1i., r· ,; 1: r· 111r :can · y;;�vcl, e, se eles Li_nava, primordj_almE:n-
L<), il() 11l(·r-c::1tlt1 (·:-: L1·1· ,t • 

1-:111 d<·�·. :11111:i, :, ::t 1 :1 p: 1·Llu (lo �1.:ru para ocupar·· um r1u.into dE.: to
das as terras aradw, elo país, provocando na sua esteira não só o êxo
do rural, mas também a queda na produção dos alimentos tradicionais ' 
da população, o arro:,,,, o J'ei,jão e a mandioca, a banana, a batata e 
ató mesmo o ml.Lhu wnu queda que ao final dos anos 70 chegou a 
30% para os oi to prt11cipaü3 alimentos por habi tan.te urbano. 

A CHI SE DO l'vHh�(;I,' I·: 

A crise do 11 111 i l a,:rc!" f'oi basicamente a mesma crise de sempre da 
economia bruoil<! i r-:1: j II f' 1 u.çüo e falta de dólares para pagar todas as 
compras no füttC:rio t' r· pe.rtni tir às empresas multinacionais o envio de 
todos os §eüs iu.a.t', 10, assim como o pagamento aos bancos de todos os ju 
ros devidds, Mlis t1etitla vez u ocorrência simultânP.a de uma dimensão da' 
econom:Ui 'brttsilti:ir•,1. lcv,J11 n 11ma. situação virtualmen t;e sem precedentes. 
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A dÍyda externa de emprcsus 11acionais e multinacionais e estatais �h ..,-. 
gou, em 1980, a 57 bilhoões de dólares (um quarto do Produto Nacional) 
o pagamento de juros dessa dívida consumia cerca de 5 bilhões de dóla
res, e as importações de petróleo dez bilhões, tomando somente esses
sois itens metade de todos os ganhos com as exportações.

Essa crise ue pncruncntos demonstra simplesmente que a taxa de lu 
cros do capital estraneeiro e, todas as suas formas no Brasil é carac= 
terística do umu economia colonizada que usa a mesma moeda da me
trópole e portanto não tem problemas de balanço de pagamento. Ela cor
re periodicamente no i3rasil, sendo resolvida de cada vez com a entre
ga li sscs crcdurL':J de wnu 11ovu JX-trtc do patrimônio nacional, se.ja ela 
material como é a oferta da chamada ProvÍcia Mineral de Carajás 
oe ia pt lÍ tic1t CllrrJu 1·u r·rnn a::i 1•:aran tias contra nacionalizações de 
empresas sem llU/_jWrJ<:11 L,J 11 .Ju�__; Lo" de; compensações, dadas aos americanos 1 

1h):J anoo GO. 

Essa con trwJi çí'í.u LJÚsicu no mecanismo econômico baseado no enves
timento es-traneeiro reflete-se no que foi chamado de "balanço de divi
sas" das mu.l Li110.ciu1111.j s ri() ;·jraoil, um estudo realizado pelo Banco Cen
tral com base nos dados de 1974, mostrando que, sanadas todas as entr_§; 

•· das de cn.pi tnis ôc e:mpr<;Sé.L:J multinacionais e mais seus ganhos em expor
tação, mus dcdu.7.id:w ::itms im1)0rtações ( cm (Scral das próprias matrizes),
suas remessas de lt1cr1..is e pncamentos de royal ties e de juros de capi
tal, o (lue r<:0t1 I L,1 /. 11rn 1!,1()rmo déficit. 

Uma única mul Linacional, a sueca Ericsson, provo--cou um déficit ' 
de 160 milhões de d,Jlures cm 1974. Um estudioso de empresas suecas no 
:3rasil observou q 1te o "bulrmço de pagamentos entre Suécia e :Drasil co
meça a se deteriorar, paradoxialmente, ao mesmo tempo em que aumentam 
os investime11 �os s1wcos no llrasil, a partir de 1968, culminando com o 
déflcit-record de 23H milhões de dólares na balança comercial e de 220 
milhões no balw1ço 1:e:ro.l do pagamentos entre os dois países em 1975� ' 
Esse grande déi'iciL é explicado principalmente pelas importações de su 
bsidiárias de cmpresus rnu.ltiuacionais suecas da própria matriz sueca,
que se consti tu.cm (.-m 10 u <JOf{, de todas as importaçÕe_§ dessas subsidiá
rias". 

O mecanismo é o mesmo para todas as multinacionais. A Volk:::; 1.�_rp_gen 
provocou cm 197/4 11rn d(f'"i.cit do 91 milhões de dólares. Outro tanto f'oi 
provocado polu l'irc!J.li. 1Jcze:11as de multinacionais provocaram déficit 
da ordem de 10 u /4 O milhÕr:s de dólares cada uma. Uma consolidação por 
setores auto-pcço.s, indústria elétrica e assim por diante mos
trou o mesmo (J uadrL1 p:.u·:J o::; ramos dominados pelas multinacionais. Essa 
era em parte a resposta das subsidiárias à crise geral do capitalismo
- u ajuda que duvw11 :'i. maLri1/.u após 1974, aumentando ainda mais suas im 
portações ou reme Lc:11do mais juros e lucros. Mas um estudo da Comissão-
1. nrlruncn tar do I11q ur:ri Lo so brc as multinacionais, deixando de lado as
importações e ex p,.:irtn.çõc:s, e consider ndo apenas entradas e saídas de
cupitnl de i.un ,":n1p\1 1Jr: 11 ,·�i_r:anL,:::.icu mu.lLi11ucio11uis, entre 19G:; e 1975



• • 

concluiu que todas elas, sem uma única exceção, tiraram mais dólares do 
Erasil do que colocaram. De novo o exemplo mais extremo é o da Volkswa
gen que, somando todos os seus investimentos no Brasil até 1975 ei·ainda 
os reinvestimentos (que não representam aporte de moeda de fora, mas 
lucro gerado internomente), totalizou menos do que remeteu ao exterior 
no mesmo período, deixando um rombo de 159,6 milhões de dólares. Como 
todas, em maior ou menor erau, e com raríssimas exceções (uma exceção é 
a :Dungy Born argentina), funcionam segundo o mesmo mecanismo, não há 
como gerar esses dÓlnrcs. O Brasil é um exportador de capital e ca
pital que não tem. A crise periódica de pagamentos é inevitável. A alie
nação de patromÔnio, para obter esses dólares, previsível. 

Para resolver :1 �ltima dessas crises, de dimens5es sem preceden -
tes não só cm ro. Lnçí'í.u ao 11ooso passado, mas em comparação com outros p� 
Íses o rce;imc prccloa df::::;r�itvolvcr um novo mecanismo que aumente os exe
dentes exportáveis Única forma, além de alienação patrimonial, de 
conseguir os dÓ1arr�o. Jsoo sir,1ifica ao mesmo tempo aumentar os exceden 
tes e portanto o crau de exploração do povo, e transformá-los em expor: 
tações, o que sicnifica, em situação de recessão geral do capitalismo, 
subsidiá-las, para que posoam competir. O resultado é que pagamos duas 
vezes pelo mesmo dólar. Em termos políticos, significa fazer a classe 
média pagar seu tri1iuno, j::Í (l_ue a ex1;üoração da classe operária chegou 
a uma si tuação-llm i. Lr:. 

O próprio reeime havia cevado essa nova e numerosa classe média, 
como elo necessário na corrente da acumulação. Como já observaram al 
guns economistas clássicos, para converter efetivamente em novos inves
timentos os lucr1.i s da exploração, o capitalista precisa achar comprado
res "externos" ao seu círculo imediato de exploração, pois se vender to 
da a sua prodllção n.,):J próprios produtores, estes estarão efetivamente -;
recebendo tudo o que produziram e portanto não foram expoliados de va -
lor algum. Esses compradores "externos", numa certa medida, eram os mem 
bros dessa nova classe média, que o regime criou num "regime de engor = 
da". O cicl1) cl1f!(;:1 vi r·L1i:i.lrnentc a seu fim, com a necessidade, pira JE
ear os juros da f1Ívic111 e outras rendas do capital estrangeiro, de prole 
tarizar essa clu:1:1r: rn(�t]ia. /unpliar, assim, a bF.tsc sobre a qual se exer: 
cc um erat mrÍ.xirui <10. cxpolinção. t. a falência do "milagre", e o engave
tamento das promcs:::;us d(; prosperidade através da industrializacão das 
mul tinaciorl!l io. 

7(XTO r1n1100 DO LJVROS 

O Cilli, _c.,Jo fr!U Lí JNIICJON/1.J 5 

uul,i// - fJD?NARDO KUCJNSKJ 
<':, I i t , , 11 , , I J 11 11 ·" i <' l "n -1 ,, • 

1�1s. 09 



01 - PISO SALARIAL 
A partir de 01/11/92 nenhum empregado das 
Empresas do Sistema Eletrobrás poderá rece
ber salário inferior ao valor do Salário Mí 
nimo Necessário, calculado pelo �partamen:

to Intersindical de Estatística e Estudos 
Sócio-Econômicos (DIEESE), garantindo o a
tendimento ao art. 79, inciso IV, da Consti 
tuição Federal. 
02 - CORREÇÃO SALARIAL 

Os salários dos empregados. das Empresas do 
Sistema Eletrobrás serão corrigidos em 19 

de novembro de 1992 pela aplicação de 100% 
(cem por cento) da variação do Índice do 
a.isto de Vida (ICV) do DIEESE do período de 
01/11/91 à 31/10/92, incidindo sobre os sa
'lários de 01/11/91, não compensados os au
mentos reais de qualquer origem ou natureza 
concedidos no mesmo período. 

03 - PRODUTIVIDADE 
As Empresas do Sistema Eletrobrás reajusta
rão os salários de seus empregados, em 01/ 
11/92, a título de aumento em razão da pro
dutividade, com o mesmo índice da variacão' 
do consumo de energia elétrica, do período 
91/92, incidindo esse percentual sobre os 
salários já corrigidos, na fonna da cláusu
la 2. 
04 - ABONO POR PERDA DE MASSA SALARIAL 
As Empresas do Sistema Eletrobrás pagarão a 
todos os seus empregados ur.1 abono correspon 
dente ao somatório das diferencas mensais' 
entre os salários pagos, de novembro de 
1991 a outubro de 1992, e o salário contra
tado em 01/11/91 corrigido mensalmente relo 
ICV-DIEESE do mês de sua competência, dife
renças estas aualizadas para 01/11/92, pelo 
iresrno ICV-DIEESE. 
OS - REAJUSTES MENSAIS 
Os salários dos emregados das Empresas do 
Sistema Eletrobrás serão reajustados rensal 
mente pela variação do ICV-DIEESE verifica-=

da no próprio mês de competência do salário. 
06 - REVOGAÇÃO DE PUNIC'OES

Os empregados demitidos, suspensos ou adver 
tidos a partir de 05/10/88, em conseauência 
ou apqs rooviirentos reivindicatórios ou por 
atividades profissionais interror.midas em 
virtude de decisão da categoria, terão suas 
plUlições revogadas imediataJ!lente, providen
ciando as Empresas o cancelamento das pena
lidades, o pagamento dos dias de afastamen
to, com os reflexos nas demais verhas traba 
lhistas, e, no caso dos aue se encontrem a=

fast�dos do trabalho, a sua imediata reint� 
graçao. 
Parágrafo único - Considera-se também como 
plUlição a suspensão do contrato de trabalho 
do_�mpregado para responder a inauérito ju-

dicial, assegurando-se a estes a revoga�ão' 
ova _estabelecida, com sua imediata reinte
graçao. 

07 - GARANTIA DE EMPREGO 
As E�nresas do Sistema Eletrobrás adotarão' 
política.de preservacão do elTIJ)rego, colTIJ)ro
metendo-se a não proceder dispensa coletiva 
ou de caráter sistemático, a não implantar' 
rotatividade de pessoal, bem como a.não pra 
ticar dispensas arbitrárias, havidas c�mo 
tal aa1elas que não se fundarem em justa 
causa, conforme o disposto no art. 482, da 
CLT. 
Parágrafo primeiro - 0ualquer suspensão pe
riódica de contrato de trabalho ou dispensa 
só poderá se efetivar ouando comprovada fal 
ta em juízo. 

-

Parágrafo segundo - Fica garantido o pleno' 
direito de defesa do empregado, através de 
sua entidade sindical. 
08 - CONSELJ--IO TRIPARTITE DE POL!TICAS PARA 

O SETOR ELl:TRICO 
No âmbito do Sistema Eletrobrás, será cria
do um Conselho Tripartite com a função de: 

a - rermitir aos Sindicatos amplo acesso 
as informacões de natureza adminis
trativa, financeira, econômica e tra 
balhista das Empresas do Sistema Ele 
trobrás; 

-

b - possibilitar o acompanhariento, avali 
acão e debate da gestão das r_nrresas 
do Sistema Eletrohrás; 

c - promover avnliacões e debates sobre 
a defesa do patrimônio e da funcão 
pública do setor elétrico. 

Parágrafo primeiro - Esse Conselho será for 
mado após uma relUlião entre as Empresas e 
os trabalhadores, onde se regulamentará seu 
funcionamento e composicão, garantida a pa
ridade entre as partes (Empresas, trah:ilha
dores e sociedade). 
Parágrafo segundo - O Conselho deverá inclu 
ir em sua pauta de trabalho necessariamente 
a discussão dos seguintes temas: 

- capacitação tecnológica elo setor:
- garantia de o.ualidade operacional do

sistema· elétrico e investimentos eri
manutenção preventiva;

- impactos sócio-ambientais.
Parágrafo terceiro - As empresas se comrro
metem a interromper todas as acões relati
vas ao programa de desestatizacão até oue 
o modelo institucional do Setor Elétrico se
ja discutido e aprovado no Con�resso Nacio-=

nal.
� 09 - CONCURSO PCTBLICO E MÃO DE OBRA CONTRA-

TADA 
As Empresas do Sistema Eletrobrás, só admi
tirão novos empregados através de concurso' 



público, e não mais se utilizarão de mão-de obra contratada pai.·a execucao de atividades 
nennanentes ou relacionadas ã atividade fim 
das F..mpr� sas . 
10 - LIBERA(JI.O DE DIRIGENTES SINDICAIS
As Empresas do Sistema Eletrobrás liberarão 
todos os dirigentes sindicais e conselhei-
ros fiscais das entidades inteBTantes do 
Comando Nacional dos Eletricitarios, sem 
prejuízo da rerm.meração integral e todas as 
vantagens consectárias. 
11 - REVISÃO DOS PLANOS DE CARr.OS E SALÃRIOS 

L SUA COHPAT113ILIZAC.ÃO 
As Ernoresas do Sistema Eietrobrás promove
rão, até o final de marco de 1993, revisão' 
global de seus Planos de Cargos e Salf.rios, 
de fonna a corrigir todas as distorcões de 
cada wn destes e para COITIJ1atibilizá-los en
tre si. 
Parágrafo único- As Empresas do Sistema Ele 
trobrás prestarão às entidades sindicais tÕ 
das as informações e dados relativos aos es 
tudos e procedimentos das Empresas quanto a 
pesauisas salariais, estabelecimento de fai 
xas salariais, agrupamento em classes, orga 
nização da_carreira, critérios de promoçãoT

e progressao, e demais aspectos relativos 
aos Planos de cada Empresa. 
12 - MANUTENC.ÃO DAS CON<'UISTAS ANTERIORES 
Todas as vantagens, conouistas e direitos' 
anteriores, obtidas por instrumentos indivi 
duais ou coletivos serão m,1ntido nelas F..m::
presas, os nuais deverão constar do instru
mento nonnativo 92/93. 
A\'EXO: 
Cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho Com 
plementar 91/92 a serem mantidas nos termos 
desta cláusula: 
12.1) 1 - PROGRESSÃO SALARIAL POR MbRITO 
A Empresa compromete-se a realizar Progres
sões Salariais por mérito durante a vigên
cia do presente Acordo Coletivo de Trabalho 
Comolementar, sem discriminação de catego
ria profissional. 
12. 2) 16 - ESCOLA �CNICA DE APP.ENDIZAGB-1
A Empresa compromete-se a mante entendimen
tos jLD1to ao SENAI visando a celebracão de
convênios; nas áreas onde for possível, com
vistas a utilização de escolas técnicas de
aprendizagem.
12.3) 17 - REUNIOES BI�IBSTRAIS 
Serão realizadas reuniões com as Entidades' 
Sindicais na primeira terca-feira dos meses 
pares, comprometendo-se os Sindicatos a a
presentarem a pauta dos assuntos a serem 
discutidos, com antecedência mínima de 15 
'(ouinzc) dias. 
12.4) 22 - READAPTAÇÃO PROFISSIONAL 
Nos casos de Readaptacão Profissional, o A
dicional de Periculosi<lade percebido pelo 
empregado no momento de seu afastamento se
rá pago à razão de 50% (cinquenta por cento) 
no prirreiro ano, 25% (vinte e cinco por cen 
to) no segtmdo ano e 12,5% (doze e meio por 
cento) no terceiro ano. 

12.5) 23 - CONDIÇOES AMBIENTAIS
A Empresa concorda em manter Comissões Pari 
tárias com a finalidade de levantar as con
dições ambientais de trabalho no âmbito de 
suas instalações. 
12. 6) 24 - BOLSA DE TRANs=ERl:NCIA
A Empresa comprol!lete-se a manter, na area
de Recursos Hurfl.anos, wna Bolsa de Transfe
rência, para analisar as solicitações dos
empregados.
12.7) 25 - SOBREAVISO 
A Empresa evitará, sempre aue possível , a 
adoção do regime de sobreaviso, obrigando-
se, no entanto, a remunerar, na base de 1/3 
(um terço) do salário-hora nomal, os empre 
gados que, excepcionalmente, vierem a penlk-=i 
necer naquele regime. 

-

Parágrafo único - � assegurado uri mínimo de 
2� {vinte e quatro) horas de sobreaviso na 
h1potese de o empregado ser escalado em dias 
de repouso e feriado. 
12.8) 26 - OUADROS DE AVISOS 
A F.mnresa manterá nos locais determinados os 
quadros de avisos, para uso restrito dos 
Sindicatos 
Parágrafo 19 - Para impossibilitar o uso 
dos referidos ouadros por pessoas estranhas 
aos Sindicatos, deverão os mesmos ser manti 
dos fechados, reservando-se aos SindicatosT

a guarda das respectivas chaves. 
Parágrafo 29 - Os Sindicatos se comprometem 
a utilizar tais quadros apenas para aposi
ção de mensanens ou notícias de intersse da 
categoria oue representam, assumindo intei
ra responsabilidade pelo teor dos documen
tos neles afixados. 
12. 9) 30 - AFASTAHENTO POR EFERMIDADE Cl.! 

ACIDENTE DE TRABALHO
Os adicionais percebidos pelo empregado na 
data de seu afastanento por motivo de enfer 
midade continuarão a lhe ser pagos pela Em:

prcsa, durante o período em que se encontrar 
licenciado pelo INSS, na seguinte proporrão: 
50% (cinquenta por cento) no nrimeiro ano de
afastamento, 25% (vinte e ,cinco por cento ) 
no segundo e 12,5% (doze e meio por cento ) 
no terceiro ano. 
Parágrafo 1 9 - Em caso de acidente do traba 
lho, a Empresa compromete-se a complementar 
o auxílio-doenra, assegurando ao acidentado
recebimento integral da reJTl.lJ1eracão nor ele
percebida na época do afastamento. 
Parágrafo 29 - Para os efeitos da presente' 
Cláusula, o Adicional de Periculosidade pa
go em proporção aos dias em que o emnregado 
efetivamente haja percebido o Adicional co
rresponderá à média duodecimal daoueles 
dias. 
12 .10) 32 - DIREIT O DE INFORMA('.ÃO
A Empresa assegura aos empregados o acesso' 
a sua Ficha Ptmcional. 
13 - 139 SALÁRIO 
A Empresa compromete-se a efetuar o pa�amen 

to da primeira parcela do 139 salário de 
1993 no mês de janeiro de 1993, desde oue ' 
não haj� manifes!a:ão exeressa do empregado, 
em sentido contrario, ate o dia 31 de dezem 
bro de 1992. 
Parágrafo único - A Empresa se compromete a 
não descontar os adiantamentos praticados ' 
durante o ano de 1992, exceto aouele previs. 
to no Acordo Coletivo de Trabalho Complemen 
tar 91/92. 

-

14 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 
O adicional por tempo de service será nago' 
sob a forma de anuênios, corresrondendo a 
02% (dois por cento) do salário nominal do 
�mpregado por ano de service prestado à Em
presa. 
15 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 
A Empresa se compromete a ratear em partes 
iguais, entre os seus empregados, no paga
mento ouinzenal do mês seguinte ao da reali 
zação da Assembléia Geral de Acionistas que 
aprovar o balanço de 1992, a título de par
ticipação nos lucros, 15% (ouinze por cento) 
do lucro líquido auferido no referido exer
cício, antes das deduções do imposto de Ren 
da de Pessoas Jurídicas, Contribuição so::

cial e IRRf sobre o lucro líauido, devendo' 
o valor apurado ser corrigido pela UFIR des
de 31 de dezembro de 1992 até a data de seu
efetivo pagamento.
16 - GRATIFICAÇÃO DE Fl:RIAS 
A Empresa concederá aos empregados, Gratifi 
cação de 1:érias, em valor correspondente a
01 (uma) remuneracão específica de cada em
pregado, a ser paga até 2 (dois) dias antes 
do início das respectivas férias. 
Parágrafo 19 - A referida gratificação cor
responderá a 1/30 (um trinta avos) do seu 
valor integral por dia de férias a que o 
empregado tiver direito. 
Pat5graío 2 9 - No caso de parcelamento de 
férias, a gratificação será paga integral
mente quando do gozo do primeiro período. 
17 - ADIANTAMENTO DE F.l:RIAS 
O Adiantamento de Férias corresponderá ao 
valor da remuneração nonnalmente percebida' 
pelo empregado, independente de o mesmo re
querer, ou não, abono pecuniário. 
18 - DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE Fl:RIAS 
A importância recebida pelo empregado a tí
tulo de Adiantamento de Férias será descon
tada em 08 (oito) parcelas, ouando as mes
mas forem gozadas integralmente em wn só 
período. Na hipótese de serem as férias go 
zadas�em 02 (dois) períodos, a Empresa pro=

cedera o desconto do adiantamento referente 
a cada período em 04 (quatro) parcelas. 
Parágrafo 19 

- O desconto de que trata a 
presente Cláusula será implementado a partir 
do primeiro pagamento posterior à data de 
início das referidas férias. 
Parágrafo 29 - Fica vedada a superposição ' 
de descontos. 
19 - PARCEI..At-tENfO DE FI1RIAS 

Os empre�ados poderão optar pelo parcelamen 
to das ferias em 02 (dois) períodos cie 10 
dias (no caso da�ueles que requeiram abono 

.pecuniário), ou 15 dias, ou ainda, 12 e 18 
dias, desde que, observadas as prescrições' 
legais, tal parcelamento seja solicitado com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da 
data do início do primeiro período de fé
rias. 
20 - HORAS EXTRAS 
As horas extraordinárias serão remuneradas' 
com acréscimo de 1ooi (cem por cento), con
siderando-se como base de cálculo o salário 
nominal percebido pelo empregado no mês de 
pagamento. 
Parágraf> 1 9 - Na hipótese de o empregado ' 
vir a ser convocado a prestar serviços em 
horário destinado ao rerouso, ser-lhe-á ga
gantida a rerm.merac,ão mínima de 4 (quatro ) 
horas extras. 

Parágrafo 29 - As horas trabalhadas em dias 
de dispensa coletiva, de repouso do emprega 
do ou em feriados serão rerm.meradas com a::

créscimo de 150% (cento e cinouenta por cen 
to) sobre o valor da hora nonnal. 

-

Parágrafo 39 - Para fazer jus ao recebimen
to de horas extras, os empregados que se en 
centram na condição de "isento de marcacão;;; 
junto ao controle de freot.Jência, deverão ºE
tar pelo regime de ''Harcac-ão Normal". 
Parágrafo 49 

- As horas extras somente se
rão compensadas com a concordância do eP1pre 
gado e, nesse caso, o adicional previsto na 
ra o seu pagamento deverá ser considerado· T

no cálculo das horas a serem compensadas. 
21 - ADICIONAL NOJURNO 
As horas noturnas serão remuneradas com a
créscimo de 60% (sessenta por cento) sobre' 
a hora normal, considerando-se como base de 
cãlculo o salário nominal do mês ce pagamen 
w. 

-

22 - RJNÇÃO ACESSÕRIA 
A Empresa compromete-se a remunerae a Fun
ção Acessória, consistente em dirigir veícu 
lo da Comnanhia, desempenhada pelo ewrega::

do durante ou para exercício de sua ativida 
de princ�pal, com adicional no valor corres 
pendente a 30% (trinta por cento) do sala
rio-nominal, acrescido do adicional por tem 
po de serviço. 

-

Parágrafo único - Para os casos ocasionais, 
a Empresa compromete-se à remunerar com n1% 
(um por cento) do salário nominal acrescido 
do adicional por tempo de servic-o, cada dia 
dem que ocorreu a direcão de veículo, inde
pendente do n9 de quilômetros rodados. 
23 - DIAS PARADOS 
A Empresa anistiará o desconto dos dias de 



paralisação ocorridos nos meses de junho e 

julho de 1992. 
24 - ADICIONAL DE PENOSIDADE 
A Empresa pagará aos empregados sumetidos ao 
regime de turno em escala de revez�e�to,um 
adicional de 10% (dez por cento), incidente 
sobre o respectivo salário nominal acresci
do do adicional por tempo de serviço, a tí
tulo de adicional de penosidade, sem prejuf 
zo da percepção de qualquer outro adicional 

25 - ADICIONAL DE PERIQJLOSIDADE 

A Empresa pagará o adicional de periculosi
dade de 30% (trinta por cento), com incidê� 
eia sobre o salário nominal, para todos os 
empregados que se expuserem à-condiçces p�
riculosas, independente do tempo da freoUen 
eia de exposição. 

26 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
A empresa pagará o Adicional de Insalubrid� 
de, fazendo incidir os percentuais devidos, 
conforme o grau mínimo, médio ou máximo, s� 
bre o salário nominal do empregado. 
2 7 - ADICIONAL DE LINHA V-IV A 
A Empresa pagará a todos_os seu� �mpregados 
que trabalhem em linha viva, adicional no 
valor correspondente a 30% (trinta por cen
to) da remuneração, sem prejuízo da percep
ção do adicional de periculosidade. 
28 - ADICIONAL DE SERVIÇO EXTERNO 
A Empresa implantará a partir de 01/11/92 o 
pagamento de adicional de 25% (vinte e cin� 
co por cento) sobre o valor <las horas trah� 
lhadas, em caso de viagens a serviço, �an
do a duração das mesmas exceder 03 (tres ) 
dias fora do local habitual de trabalho do 
empregado, e , neste caso o pag�ento re
troagirá ao primeiro dia de ausencia. 
Parágrafo único - Excluem-se dessa cláusula 
as viagens por motivo de treinamento. 
29 - 139 SALÁRIO PARA AFASTADOS 
A Empresa complementará o 139 salário dos 
emp�gados afastados pelo_INSS, mantidos os 
criterios de complementaçao atualmente em 
vigor. 
30 - INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR INVALIDEZ CU 
MORTE fM ACIDENTE DE TRABALHO 
A Empresa a título de indenização especial, 
pagará ao'empregado ou a seus dependentes , 
nas hipóteses de invalidez pennanente ou 
morte resultante de acidente de trabalho , 
o val�r eauivalente a 50 (cinquenta) salá
rios contratuais, atualizados monetariamen
te até a data do pagamento.
31 - CQ\1PLEMENTO DO AUX!LIO-DOENÇA 
A Empresa assegurará aos seus empregados em 
auxílio-doença o pagamento entre a diferen
ça de seu salário-nominal somado ao adicio
nal por tempo de serviço, e os proventos do 
auxílio-doença pagos pela Previdência So
cial. 
32 - ADICIONAIS PARA ACIDENfADOS READAPTftJXS 

A Empresa se compromete a manter o pagamen
to de todos os adicionais para os emprega
dos que, em se acidentando no trabalho, fi; 
quem impossibilitados de retom�r ao �xerc.:!:_ 
cio das funções que lhes garantiam tais a
dicionais, beneficiando, iclusive, aquele�' 
que já se encontram em tal situação. 

33 - DOENCAS OOJPACIONAIS/PROFISSIONAIS 
A Empresa ·'se compromete a apresentar oua
dro de doenças ocupacionais/profissionais 
que acometem seus empregados, bem como o 
número de empregados atingidos e as medidas 
profiláticas tomadas e/ou encaminhadas. 
Parágrafo único - A Empresa se compromete a 
manter o pagamento de todos os adicionais 
para os empregados que, acometidos por doe!!_ 
ças ocupacionais/profissionais f!q�em impo� 
sibilitados de retomar ao exerc1c10 das a
tividades que lhes garantiam tais adicio-
nais, beneficiando, inclusive, aqueles aue 
já se encontram em tal situação. 
34 - T!CUETE-REFEIÇÃO 
A Empresa se compromete a conceder 30 (trin 
ta) tíquetes-refe'ição mensais a todos seus 
empregados, durante 12 {doze) meses por a
no inclusive durante ferias ou afastamen
to� justificados, a título de Auxílio-Ali
mentação, com o valor unitário inicial, de 
cada tíauete, de Cr$45.000,00 (quarenta e 
cinco míl cruzeiros), em 01/11/92. 
Parágrafo 19 - O valor unitário de cada té
quete será corrigido a cada mês pela varia
ção integral do ICV-DIEESE prevista para o 
mês de consumo dos mesmos, compensadas por
teriormente eventuais diferenças. 
Parágrafo 29 - Os empregrados que_residem ' 
em alojamentos de RJRNAS, receberao o dobro 
do número de tíquetes fornecidos aos demais 
empregados. 
Parágrafo 39 - Aos empregados que vierem à 
ter a jornada de !rabalho p�orrogada,_ em 
virtude da execuçao de serviços que nao po� 
sam ser interrompidos, a Empresa assegurara 
o pagamento do equivalente ao valor diário
do Auxílio-Alimentação para cada !'leia jom�
da adicional completada.
Parágrafo 49 - A Empresa se compromete a 
manter a estrutura de refeitórios hoje e
xistente para fornecimento de alimentação ' 
para aqueles que desejarem utilizar tais 
instalações. 

35 - LANrnE PARA EMPREGADOS fM HORAAIO N0-
1URNO 

A Empresa fornecerá aos empregados submeti
dos ao regime de turno em escala de reveza
mento, no horário noturno, e a todos os ou
tros que trabalhem, mesmo eventua!mente em 
tal horário, lanche gratuito nas areas onde 
dispuser de instalações adequadas para tal 
fim. 

Parágrafo único - Nas áreas onde for inviá
vel o fornecimento de lanche, os empregados 
farão jus ao recebimento de 01 (um) tíquete 
refeicão ou seu valor em pecúnia, não se 
incorporando à remuneração do empregado pa
ra qualquer fim. 

36 - CESTA BÁSICA 
E Empresa se compromete a fornecer a cada 
um de seus empregados , cupons para compra de 
mercadorias de primeira necessidade - cesta 
básica - em estabelecimentos conveniados , 
descontando 50% (cinauenta por cento) dos 
valores efetivamente gastos ·60 (sessenta ) 
dias após a data da compra, sem qualquer 
correção. 

37 - AUX!LIO TRANSFERENCIA 
A Empresa compromete-se a pagar ao emprega
do, no ato da transferência que exigir nru

dança de domicílio, o valor correspondente' 
à 02 (duas) remunerações normais oue o mes
mo fizer jus no mês em que a transferência' 
se efetivar, sem prejuízo de sua remunera
ção normal. 
38 - DIÁRIAS DE VIAGEM 
A Empresa implantará um valor único de c:liá
ride viagem, indistintamente para todos os 
empregados, tendo por base o maior valor 
praticado quando da assinatura deste Acordo 
Coletivo de Trabalho. 
Parágrafo único - A Empresa continuará man
tendo convênios com hotéis, sendo opcional' 
a escolha entre a diária e a hospedagem, ex 
tinguindo o sistema reembolso. 
39 - PREMIO APOSENTADORIA 
O empregado ao se aposentar receberá Ol(umaj 
remuneração por ano trabalhado na Empresa , 
por ocasião de seu desligamento. 
40 - UTILIZAÇÃO DE CREO-IES 
A Empresa garantirá aos seus empregados o 
direito à utilização de creches particula
res, pelo prazo de 72 (setenta e dois) me
ses, até que seus filhos complete� 7 (set�) 
anos de idade, observados os seguintes cri
térios: 

a) Na utilização de creches oue mante
nham convênio com a Fundação Real í,randeza' 
não terão os empregados quaisouer ônus. 

b) Em relação a crech�s que não mante�
nham convênio com a Fundaçao Real Grandeza 
farão jus os empregados ao reembolso de 
100% (cem por cento) das despesas efetuad�s, 
limitado, porém, tal reembolso ao valor me
dia das mensalidades cobradas pelas creches 
conveniadas. 

Parágrafo único - Nas áreas regionais onde 
não existam creches, a Empresa manterá o 
sistema de pagamento de 1 (um) salário míni 
mo para empregados com filhos de_até ?(sete) 
anos, durante 72 (s�tenta e dois) meses , 
mediante apresentaçao de RPA. 

41 - REEMBOLSO Ml:DICO ODONTOLOCiICO 
A Empresa compromete-se a manter · sistema· 
de convênios médicos que objetivem pagamen
to direto aos profissionais credenciados , 
relativamente a trataMentos e cirurgias ocu 
lares, odontológicos, aparelhos órtodônti-=
cos e ortopédicos, bem como consultas e ex� 
mes tendo por objeto os empregados e seus 
dependentes, sem limite de idade,debitando' 
ao empregado os valores não reeembolsáveis. 
Parágrafo 19 - O reembolso será de 100%(cem 
por cento) tanto em relação aos empregados' 
auanto para os dependentes, do ''Valor Teto 
cíe Reembolso", que corresponderá a 4 (f!ua
tro) vezes a Tabela de Honorários de servi
ços de saúde de Fumas, aue na parte refe
rente als procedimentos médicos seguirá a 
tabela aa Associação Médica Brasileira-AME. 
Parágrafo 2 9 - Serão considerados pela Em
presa como dependentes todos ao.ueles oue a
tendam às condições previstas no PLM1ES. 
Parágrafo 39 - Os benefícios desta cláusula 
serão extensivos aos aposentados particip� 
tesdo PLAf-1ES. 
Parágrafo 49 - A Empresa compromete-se a 
eliminar imediatamente o Valor Teto em a-I's 
utilizado rara tratamentos odontológicos. 
Parágrafo 59 - A Empresa revogará imediata
mente a circular 171/92, de 03/08/92. 

42 . REEMBOLSO DE �"EDICAMI::NTOS 
A Empresa reembolsará os seus empregados e 
dependentes, na base de 100% (cem por cen
to), as despesas com medicarrentos constantes 
de receitas médicas. 
Parágrafo 19 - Os benefícios desta cl�u�ula 
serão extensivos aos aposentados particip� 
tes do PLAMES. 

Parágrafo 29 - A Empresa implantará um sis
tema de convênios; mediante credenciamento' 
de estal::elecimentos farmacêuticos, permitin 
do aos seus empregados retirar_os medic�e!! 
tos previstos no caput, com o onus recaindo 
diretamente sobre FURNAS. 

43 - REEMBOLSO ESCOL/\P. 
A Empresa reembolsará todas as despesas oue 
seus empregados e dependentes realizarem com 
o custeio de cursos de 19, 29 e 39 graus ou 
profissi<m.alizantes. 
44 - REEMBOLSO TRANSPORTE 
A Empresa reembolsará, integralmente, as 
despesas que os seus empregados efetuarem 
ao se utilizarem de transporte, para se de� 
locar de casa parª 9.trabalho e estabeleci-
rento de ensino, e vice-versa. 
45 - PARTICIPA(.ÃO NOS LUCROS - PL - 83 PARA 

EMPREGADOS, EX-EMPREr ,AOOS OU HERDEIROS

A Empresa compror1ete-se a analisar e, caso 
deferido, realizar o pagamento, no prazo de 
3 (trinta) dias da data de recebimento, re-



cursos administrativos que vierem a ser a
presentados por empregados, ex-empregados 
ou seus herdeiros, visando o pagamento da 
Participação nos Lucros relativa a 1993 
PL - 83. 

46 - RECRUT.ANEIYfO INTERNO 
O empregado selecionado em recrutamento in
terno será, automaticamente, liberado para 
ocupar o posto de trabalho para o oual haja 
concorrido, observados os seguintes crité
rios; 
a) Em �ualquer hipótese, a transferência�
correra no máximo em 60 (sessenta) dias, a 
partir do resultado final do recrutamento; 
b) Será dada preferência aos empregacos lo
tados no mesmo local, segundo código dadõ
pela própria Empresa aos diversos setores ,
para preenchimento da vaga, e somente por
impossibilidade de fato, passará a vaga pa
ra recrutrurento interno;
c) A Empresa se compromete a sempre (llle e
xistirem vagas em seu quadro funcional, a
preencher as mesmas mediante recrutamento
inter�lo, apenas recorrendo à contratação de
pessoal externo para as vagas que não fo
re supridas após a referida selecão;
d) Em qualquer hipótese a UL - Unidade de
Lotação - ficará garantida para o empregado
selecionado no recrutamento, até que se efe 
tive a transferência;

-

e) Em o.ualouer hipótese o empregado passará
a perceber, imediatamente após o ténnino do
recrutamento, o salário, adicionais e ouais
(]Uer vantagens relativas à nova função para
a qual foi selecionado.
4 7 - POLfTI CA DE REOJRSOS HUMANOS 
A EMpresa compromete-se a implementar no 
mês <le novembro de 1992, a Política de Re
cursos Humanos, dando prioridade aos seguin 
tes ítens: 

-

1 - Plano de Cargos e Salários, com a sua 
divulgação efetiva para todos os ef!l!)regados; 
2 - Plano de Carreira, com a aplicação ime
diata das curvas de maturacão corrigidas,le 
vando-se em conta os anos já trabalhados pe 
los atuais empregados e correção das curvas 
Salariais; 
3 - Participação efetiva do emprer,ado no 
processo de avaliacão de seu desempenho fun 
cional, garantido o direito de recurso; 
4 - Correção dos Desvio� de Função. 

48 - ADIANTAHENTO SALJ\RIAL E DATA DE PAC',A-
MENTO 

A Empresa compromete-se a adiantar para o 
dia 10 (dez) de cada mês, ouantia correspon 
dente a 50% (cinquenta por cento) da re!TO..lile 
ção dos empregados e a paear o montante de-=

vido no dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, 
antecipando tais datas para o primeiro dia 
útil anterior caso as measma.s caiam em fim 
de-semana ou feriado. 

49 - RJNDAÇJ.O REAL í,RANDEZA - FRG 
a) Empréstimo - "Jumbão"
A empresa se compromete a renegociar com a 
Fundação Real Grandeza (fRí,), garantindo o 
necessário aporte de recursos, a forma de 
corrigir-se o saldo devedor do Jumbão, pas
sando a utilizar para esta correcão os Índi 
ces de variação salarial coletiva de seus 
empregados . 
Parágrafo único - A alteração a que se refe 
re a presente cláusula retroagirá à 01/1/92. 
b) Recuperação da Base Atuarial da Fundação
Real Grandeza (FRG). 
A Empresa se compromete a destinar para a 
Fundação Real Grandeza (FRG) W'la dotação fi 
nanceira definida atuarialmente para recorn-=

pensar o impacto produzido nas reservas fi-
nanceiras da mesma pelo elevado fluxo de 
aposentadorias decorrentes dos planos de 
incentivo criados pela recente reforma ad
ministrativa, e pela anteciparão das aposen 
tadorias femininas e dos. beneficiados pelaT 

portaria SB-40. 
c) Paridade na C,erência da Fundarão Real
Grandeza (FRG)
A Empresa se compromete a promover eleicões, 
durante a vigência deste Acordo Coletivo de 
Trabalho, de modo a garantir paridade entre 
representantes dos trabalhadores e represen 
tantes patronais nos diversos cargos geren-=

ciais da FRG: Diretores, Conselheiros e Cu
radores. 

.50 - CONTRATJ\DOS 
A Empresa se compromete a admitir imediata
mente em seu ouadro funcional efetivo os 
trabalhadores contratados, nas áreas técni
ca e administrativa, que tenham íll (um) ano 
ou mais de prestaÇão de service à fURNAS. 
Parágrafo único - A Emnresa se compromete a 
estender nara todos os trabalhadores contra 
tados as vantagens e reajustes salariais per 
cebidos pelos empregados efetivos. 

-

51 - ADICIONAL REC.IONAL TD1PORÁRIO 
A Empresa estenderá a todas as áreas regio
nais a aplicação do Adicional Regional Tem
prário. 

52 - HORÁRIO FLBCfVEL DE TRABALHO - ÁREAS 
REGIONAIS 

O horário de entrada/saída dos empregados 
que trabalhem nas áreas regionais poderá 
flutuar em 30 (trinta) minutos diariamente, 
para cumprimento da jomada diária de traba 
lho. 

53 - CARCA HORÁRIA 
A Empresa se compromete a, excetuados os 
trabalhadores em tumo único de revezamento 
e os �ue tem jornada de trabalho legalmente 
diferenciada; unificar a carga horário de 
seus empregados em 37,5 (trinta e sete e 
meia) horas semanais. 

r 

' 

54 - LICENÇA PARA MÃE DE FILHO AOOTIVO 
A Empresa concederá a liberação da mãe, não 
biológica, em caso de adoção de criancas de 
até 06 (seis) meses de idade, por um perío
do de 60 (sessenta) dias, a partir da data 
de adoção. 

55 - REATIVAÇÃO OOS CENTROS DE TREINAMENTO 
A Empresa se comproP1ete a ampliar a execu
ção do atual Plano Básico de Treinamento , 
no sentido de atender às necessidades de re 
ciclagem e aperfeiçoamento de todos ·os pos
tos ocupacionais. 

56 - MEMBROS DA CIPA 
Serão eleitos pelos empregados a totalidade 
dos membros da CIPA, sem exceção, em todas 
as áreas da Empresa. 

57 - LIBERAÇÃO DE DIRIC.ENTES DA J\SEF 
Ficam asseguradas, durante a vigência deste 
Acordo Coletivo, as liberações, sem prejuí
zo de remuneracão e demais vantagens consec 
tárias, de 3 (três) empregados eleitos para 
cargos na Associação dos Empregados de RJR
NAS - ASEF.
Parágrafo único - Os diretores e conselhei
ros fiscais da ASEF gozarão elas mesmas ga
rantias previstas no Artigo 89, inciso VIII
da Constituição Federal para os dirigentes' 
sindicais. 

58 - CONTRIBUIC.ÃO SINDICJ\L 
A Empresa não praticará, a partir de 01/11 
92, oualquer desconto sob o título de Con
tribui cão Sindical, exceto nas bases ter
ritoriais dos Sindicatos oue solicitarem tal 
desconto. 

59 - REPRESEl\l'f#ITES SINDICAIS 
Os empregados da Empresa, associados aos 
Sindicatos, elegerão livremente Representan 
tes Sindicais, e os respectivos suplentes-;
em igual número, na proporção de 1 (um) re
presentante para cada grupo de 100 (cem) em 
pregados , ou fração. 

-

Parágrafo 19 - O mandato dos renresentantes 
será coincidente com os das diretorias dos 
respectivos Sindicatos, sendo assegurada 
aos Representantes Sindicais e aos suplen
tes, as mesmas garantias previstas no Arti
go 89, inciso VIII da Constituição Federal. 
Parágrafo 2 9 - A proporção acima menciona
da se refere a cada Sindicato e mantém a 
proporção por localidade (Ex.: E.Central , 
Funil, Angra dos Reis, etc ... ), sendo garan 
tido o mínimo de 01 (um) Representante Sin::
dical e 01 (um) suplente em cada local. 
Parágrafo 39 - Por so1icitação prévia dos 
Sindicatos, a Empresa liberará os Represen
tantes Sindicais e/ou seus suplentes, sem 
prejuízo da renruneracão mensal, para trata
rem, exclusivamente, de nssuntos sindicais' 
relativos à área cujos emprer,ados represen
tem. 

Parágrafo 49 - Durante a vigência do prescn 
te Acordo Coletivo de Trabalho, fica assegu 
rada a liberação dos Representantes Sindi-=
cais, e, nas suas ausências, de seus suplen 
tes, por 04 (ouatro) dias por mês, de acor-=
do com calendário a ser apresentado pelo 
Sindicato ã Empresa. 
Parágrafo 59 - Na hipótese de vacância de 
cargo de Representante Sindical e da Resp�c 
tiva suplência, o Sindicato promoverá nova 
eleição para suprir as vagas. 

60 - PENALIDADE 
A parte que descumprir oualquer Cláusula 
constante deste Acordo, pagará à outra JT1Ul
ta de 20% (vinte por cento) do menor salá
rio praticado na Empresa, por empregado e 
infração cometida. 

61 - SUBSTIWIÇ.ÃO PROCESSUAL 
A Empresa e os Sindicatos concordam que suas 
diverrgências, em qualquer situação, deve
rão ser dirimidas perante ã Justic.a do Tra
balho, através de ação em oue o Sindicato 
atue na condição de substituto processual ' 
dos empregados, independente, portanto, de 
outorga de procuracão individual dos mesmos. 
Acordam as partes que antes da propositura' 
da competente ação a parte reclamante deve
rá oficiar à outra pleiteando a solução ami 
gável da controvérsia. 

-

62 - CDNTRIBUICÃO PARA CUSTEIO 00 SIS1FJ1/\ 
CONFEDERATIVO DE REPRESENTAC.ÃO SINDI 
CAL 

A Empresa compromete-se a descontar do salÃ 
rio de seus empregados, e credjtar eM favor 
dos Sindicatos, a contrihuicão de oue trata 
o art. 8 9, inciso IV, da Constituicão Fede
ral, conforme aprovada pelas re�;pcêtivas As
sembléias C,erais, observadas ;1s condicões T
estabelecidas pelas mesmas .
Parágrafo 1 9 - Na base territorial do Sindi 
cato dos Trabalhadores nas Indústrias lJ·,·ha-=

nas do Rio de Janeiro, os empreeados ciuc e-

xercerem efetivamente o cargo de Engcnhc-iro 
ou Administrador, ou que forem as soei élclos 
dos respectivos sindicatos de tais cate-re
rias diferenciadas, serão descontados em fa 
vor cestes Sindicatos, e os deMnis emprega� 
dos descontarão em favor do Sjndicato majo-
ritário. 
Parágrafo 2 9 - Nas demais bases territoriais 
todos os empregados descontarão em favor do 
Sindicato majoritário em cada base. 

63 - vrr�CIA
Fica estabelecido que o prazo de vigência' 
do presente Acordo Coletivo·de Trabalho é 
de 12 (doze) meses, a contar de 1 9 de novem

bro de 1992. 



1) LIBERAÇ..ÃO DE DIRIGEN'IES SINDICAIS

A Empresà liberará os empregados ocu
pantes de cargo de dirigente sindical ou
conselheiro fiscal das entidades signatárias 
do Acordo Coletivo de Trabalho, para exerci 
cio de atividades sindicais, sem prejuízo'T 
da remuneração integral e todas as vantagens 
consectárias. 

2) A1UALIZAÇ.Ã0 DO ADIANTAMENTO DO 139 

SALÁRIO
A Empresa atualizará nos meses de 

maio e setembro de 1993 a parcela de 50% 
(cinquenta por cento) do 139 salário adian
tada, pagando em cada ocasião a diferença ' 
entre a metade da renuneração do empregado' 
e o total já percebido sob esta rubrica. 

3) JORNADA DE TRABAIHO DO PESSOAL DE
ROD!ZIO

A partir da vigência do acordo a em
presa adaptará a carga horária de turno em 
escala de revezamento aos tennos da Consti
tuição Federal vigente, respeitando o direi 
to adquirido que os eJ!l!)regados tinham em 4 
de outubro de 1988, considerando, para esse 
fim, os seguintes procedimentos: 

a) jornada mensal total corresponden
te e proporcional à readaptac:ão prevista no 
caput da cláusula. considerando cada turno 
de seis (6) horas; 

b) permissão aue nos vários locais, a
tendendo as situações específicas os prõ
priós trabalhadores definam a escala de tra 
balho; 

c) observância de 120 (cento e vinte)
horas mensais com seis (seis) equipes traba 
lhando para que seja atendido o objetivo T 

desta cláusula; 
d) relativamente aos meses atrasados,

desde outubro de 1988, nos quais os traba
lhadores executaram jornada superior àouela 
que a Constituição lhes garantia, a empresa 
e os Sindicatos discutirão a fonna de paga-

mento dessas horas excedentes, como extraor 
dinárias, no prazo de trinta (30) dias ã 
contar da assinatura do acordo. 

4) BOLSAS DE ESTIJDOS
A Fmpresa concederá 200 (duzentas) bol

sas de estudo para os empregados e deuenden 
tes que estiverem matriculados no Colegio � 
de Maio e que comprovarem aproveitamento su 
ficiente para aprovação, relativamente a cã
da período letivo. 

-

Parágrafo único - Os recursos a que se 
refere a presente cláusula poderão ser dis
tribuídos a um número de interessados su:r,e 
rior a 200 (duzentos), mediante critérios T 
fixados pelo Serviço Social do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Rio 
de Janeiro. 

SINDICATO DOS TRABAIRADORES NAS INIXlSTRIA.5 
URBANAS - RJ 
SINDICATO OOS AL'MINISTRADORES - RJ 
SINDICATO DOS ENGENHEIROS - RJ 
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGAOOS DE FURNAS (ASEF) 



VOCÊ· SABIA ... 

Qwe no Brasil, em geral, de 1000 bebês 
que nascem, 85 111orrein antes de completar 
um ano? (Fl. dP S.Pauln- 29/09/87. 

Que a expectativa de vida para o povo 
brasileiro é de 60 anos? (IBGE�l986). 

Que no Brasil, em 1980, quase 
700 mil mulheres eram mães antes 
dos 19 anos? E que houve um aumento 
de 63% de gravidez na adolescência 
em relação a 1970? 

Que no Brasil morrem anualmente 400 mi 
mulheres de complicaçeles na gravidez, � tt:1 J 
e aborto clandestino? - (Cunhary- nQ ol). 1 

PARA SABER ... 

até que ponto nosso Direito Saúd es a sendo respeitado 
é importante saber quais são as condições de saúde no nossd 
Estado ou Cidade. 

j 

Para isso, o grupo deverá azer um levantamento (em nú�ero�) 
sobre: 

' 
. 

* mortalidade infantil
* postos de saúde ou atendimento'.
* índice de doenças venéreas
* atendiemt0 pré-natal, parto, pós-parto
• orientação e acesso a meios anticoncepcionais:
• cesarianas e abortos � 
além de outros dados sobre a saúde da mulher que possam 
ser conseguidos e levados para o seminário. 

Se a Saúde é um direito e cabe ao governo dar a 
assistência necessária, é importante conhecer os 
recurso existentes. 
- Que programas governamentais a nível Federal
estadual ou municipal existem em seu Estado e/ou
Cidade? Como funcionam?
- Existem entidades que não sejam do governo que
trabalham sobre a saúde da mulher? Quais são?
O que fazem?

Jj / 

3 



1, 

NOSSO TEMA 0/Rl/TO A SAVOE 

,;,1t'1dt' t; u1n dir1·it11 tJüsicn dn t[lilCJ ser r1umnr10. 

Para termos saGde necessitamos que os nossos estados 
físico, mental e psicológico estejam e� harmonia. ����-������ 

Direi to à s a� d e não é apenas o d i 'I' e i t'o I d� viva r · l 1 1 i 
s�m doença. E também ter boas condiç�e de vida ( men � 
emprego, alários justos, morad

1�a)
t 

hli �ene, .L� é 1 
1 1 11

acesso a aneamenta básico (esgpto ág altrat
�

�,, 1 
coleta de lixo, asfalto, transpor,e, a .t�uro), �s� 
médica e hospitalar gratui�a. �tar ta qfm di �1to 
de conhecer e saber como funcio �.1 

noss. corpo. 
1 'li 1 1 1 1 1 Nós, enquanto mulheres, por ser os

�
rep 

�
�utor�s 1 

temos que ter urna assistência, e pe íf1

I
� na q�e 1 diz respeito ao nosso corpo e s � uno namente· 

É �osso direito à saúde 
também, conhecer e interferir 11 1-�����na p o 1 í t i e � e p r o g rama s g o v e r na tn e:, t a i is ,.,. 
sobre a saude. 

í 1-�l
Exis m muitos aspectos de nossa 
vida que temos necessidade e direi 

to de conhecer, discutir entre nós, 
mulheres e com os nossos companh�1ro�. 

* educação sexual * higiene

• anatomia do nosso corpo

* frigidez

* aborto * planejamento familiar ' 1

* vasectomia/ligadura de trompas
1 * doenças sexualmente transmissíveis 11 

1 
* AIDS lj

* prevenção ao câncer ginecológico e d mama 

I � 1 
É muito importante discutirmos sobre e��es tema , lo f 
termos estas informações, mas prih{ipe �ente pa a ,��H�

como também através do nosso COit'PO acb ·�ece a d m1f1>aÇIO 
e a subordinação da mulher na nos a SR :iiedad • j 1 ' 1 1 1/ 11 ' , i

lltençiQ 
,1 

1) Que questões a mais sobre este tema
importante debater? 1 

1 
; 1J 1, 

2) o grupo já trabalha



NOSSO TEMA DIREITO A VIDA 

1 

...... _J_� 

1 
ll i r 1' i t n ;, v i t t; 1 é o d i r e .i Lo d e sermos p e s s o w;; e pode t ml0 s 
L • r L' ·; l, 1 , 1 • 1 t I ti i r t, i t o d P s e r m o e. r e s p e i t a d r1 '.:, , i:l e p o c:l e 11 

pens:1r, .iul\1·11· r cjccirJir, Jivr de todo,· O'., '''<,l:Prf!•ót.,ipdi 
(' pr!'r�1111t'c> il11·; (llH, nr1s prPssion�m a SPrmn'., o ql.,F 

ri;in qt11.'r1'1n11:,, 1' 111Js viulr-11lc1 110 lia-·i--t!ia. 

É um direito fundamental de todo o ser humano. l:;ioré�,'; 
este �ire i to fundamental não,Jes�á sendo respeli�1dó

.

, i 1

�

1
.
· 

nem nos, mulheres, temos conTec1mento deles. Nq I cot d, 
ofr mos todo o tipo de violq?ncia: 1 e ducação d

�
· Fer '� :

p. ra 1.10111 ns mulheres, rn no; 10portu ,idapes e I sn�r 1� f
d1scr 1niinação salarial por s tmos rhJlheres, 1�0 1 · · 
reconhecimento da nossa capa idade e 1inteligêncila { : 11 

passando por todos os costum
i

s que
!

n s impõen

.

1

.

1, q�é 1

� 
as passadas de mãos e assobi � 'em r,ibus ou ri,� rrya, [t, 
as chacotas sobre nosso corp e o �e� o aiju�o J
chegando a extrema violência do estupto e do· hortj�cí i 1J, 

1 1: ·111 1 

Nossa sociedade nos faz crer que a �ulher 1 

1 1

é propriedade do homem e este disp e como[ : 1 

quiser de nossas vontades, desejos e do 
nosso corpo, e muitas mulheres ain a acei[ �r�-

tam esse fato como uma "coisa natu al"' P?jj ,�,rnN• 

a "natureza" fez o homem "forte, agres- , 1sivo e dominador" e a mulher "frág�t' 
dócil e submissa". 

1 
-;-a.· .-.r---ftA 

1 

Como exemplo disso notamos a 1 difer nça q e a socied,�6 
violência na relação homem/mulher. tos e atitudes 1 1 ;1 
que normalmente seriam considerados crimes eml qu

1

1alqye1 
outro amb iente social, den rq do la�l �ão consid,rad6s1 
n o r nrn l s . ) L 1 

Enquanto acreditarmos a super·orid�pe rnascLJl�n9, , . , 
estare1110s reforçando o poder e a vio�ência do hqmern' 1 1 

sobre� mulher, em todos os níveis: físico, psicoló�ico 
econômito e social. 1 

Ao calarmo·s diante da v iolênqia, s�j

� 

por vercj}onha, ,, 
, 

por medo,  por dependência ecdnômi c9 .• u até mesmo 'i 
por não assumirmos as consequência1 e uma atitude 1, 

nossa para romper com tudo isso, nqs, torna cúmol:ioes: ,I
da violência. 

j, 
1 

I,' É fundamenta.1 que se abra um debate entre nós l rnulheÍb� 
e com os nossos companheiros sobre e,sse tema. 

lltençdo 
i 

r-1) Que questões a mais
_; importante debater?

2) O grupo já trabalha

' ' 
1 

li 

,, 

:1 

I' 
1 
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VOCÊ SABIA ... 

N o 111 u n i e í 11 i n d e S J o l 1 a I il o , d " j a n e i fGJ í!J 
setembro r1P 1987, houve 1751 llornicidio,.. 
ocorridos principalmente, na reglãq 

1
iul 

e Lest 

3 

A t é a g o r a , som e n t e 6 O O e a s o s f o r a m e f e 1 �Ir e d: 1. d o e:;.
(Metro News-19/10/87) 

, Para ver como a questão 
/ à vida é tratada no seu 

saber: 

, ;: 1 J I! ' �. 
t,teJ d�do ,�r• t���d s do i•�rb" ul�er s E�Qancedos� � Y oJtnc • d��unc l •d•r • Mil l•I ,-.né li AH'Yj!':J'.) 

D1dot 1 J va Latlbs no� �olt 
tJni de De �t�nc • dt -
J.981 - sa P1�1 

n:, l 1., r. 1 

d . 1· . d �·t ti 1 '. a v10 enc1a e o respe1 o 
Estado e/ou cidade, é impo tente 

-Existe algum material (livro, folhe o, pesquisa,
etc.) sobre a violência contra a mulher?

-Como se manifesta essa violência contra a mulher?

-Qual o tipo mais comum espancamento, estupro,
assassinato, etc.)?

-A violência atinge mais as mulheres casadas ou
solteiras?

-A que classe social pertencem as mulheres ating�dias
por essa violência? m que trabalham?

Mais importante que saber quando e onde buscar justiçl i 
ou a polícia para punir uma pessoa que usou da violênpla li 
em qu�lquer das suas formas, é evitar que ela acoMteç�. 

I Mas, caso aconteça, é importante saber se existem: 1 1 

- Delegacia(s) de Defesa da Mulher?
- Algum serviço jurídico gratuito prestado pelo 1 

���!���º Estadual ou Municipal da Condição Feminina
� 

:1
Outros recursos para orientação jurídica ou psi�o�6 ic�
para mulheres vítimas de violência ( Univer�idade,
Igreja, Grupos de Mulheres, AAA, etc.). Que �e viço Iprestam? 

'1 

;l f !': 

,-



NOSSO TEMA DIREITO À MOR.ADIA E TE/(R 
1

1 
D i,r e i t o à rn o r a d i a é o d i r e i t o a u rn t e t o , s e j a ri a e i d a d e ou no 
ca'mpo. 

1 1 
D i r e i t o à 111 o r a d i a é o d i r e i t o d e v i v e r e 111 e a s a a r e j a d a c o rn 1

� o
i.luminação, seguras, onde haja luz, água, esgoto, coleta dê 
J i:-:u, ;1r s, 0 111 pnluiçJu. é o d.ircil u111a lJoa qualidade de y11d1. 

No Brasil, os grandes projetos de agvicultura do governb l!a 
concentração de terra nas mãos de grandes latifundiário's,

1 
� o 1 

deixam espaços para o lavrador e a lavradora que, sem t�r �l 
para plantar, acabam corno bóias-frias ou emigram para 1 e 1 

grande. 

1 

1 1 

Na cidade, a terra está mal distribuida e concentr,da n s � 
de grandes proprietários e do Estado

� 
Os trabalhado

. 
res 

� 
1 

1 

trabalhadoras não conseguem local pa a morar. � gr�ndei a 
vai para os bairros pobres da perife ia, locais geralm� t 1 
água tratada, luz, esgoto, transporte, coleta �� rixo,

1 

pa
1

gam aluguéis em cortiços e favelas. :, 
1 

Além dos que moram'nas ruas, abrigando-se embaixo de v1ad 
e pontes. O e re se iment o desordenado e sem controle das n1 ú1 t 
e das cidades polui cada vez mais o nqsso meio ambiente,! � 
a qualidade de vida. : 

A cidade cresce, aumenta a popula ão e não se 
atende às necessidades de moradia e ·aneamento 
básico. 

Por ser "obrigação da mulher" o cuidado 
do lar e dos filhos, é ela quem mais sofre 
com a poluição e a falta de saneamento. Se 
cuidar da casa é uma tarefa sem fim, imaginem sem água, 
luz, esgoto, coleta de lixo, etc. E é também no dia-a-dia q

�
e 

ela enfrenta as doenças parasitárias e infecciosas dos fi h
. 

s 
num· eterno ir e vir de cuidados e contágios. 1� 1 

Na defesa da terra, no campo ou na cidade, a mulher é uma f 
bastante ativa. Por isso também contra ela vem a repr�ssã 
atos de violência vão desde a queima ou expulsão de cc3i�a I t 
agressões e violências sexuais. 

... 

o problení� habitacional está longe de ser resolvido.
Não basta construir casas. É preciso que haja uma clara
definição política em relação ao problema através de y�a
reforma agrária e uma política salarial que permita a
trabalhadores e trabalhadoras viver de acordo com suas
necessidades.

lltenção 

1- Que questões a mais sobre esse tema o grupo julga
importante saber?

2- O grupo já trabalha esse tema? De que forma?



\ .. 
VOCE SABIA ... 

Que o problema da moradia não pode 
ser pensado simples111ente em relação 
à falta de habitação ou quantas ocupa ões 
ilegais de terrenos ocorrem. 
Trata-se da qualidade de vida da população 
principalmente daqueles que não ganham o 
suficiente para adquirir sua casa e não Têm 

' 

a moradia como direito garantido? 

- Que 80% do dinheiro do BNH, d urante
foi usado para financiar casas para

. t J '' sua ex1s enc1ç1, 
fa1r1íl �as que 

ganham mais de 05 salários mínimos? 1 

J Que faltam 14 mi lhões de casas em todo o Brasil? 

Que 90% das pessoas que 
famílias que ganham até 

precisam de as s própl:'lê$ f�

5 (cinco) salários mínl imos? I 

1

1·· 

1 

' 1 1 ' 1. 

,li 
. . -r -

Para saber até que ponto nosso d' rei to à terra/morad;i� 
1

está sen do respeitado é i m portante sa5er: 

- Onde mora o trabalhador/trabalhadora no seu Éstado
cidade?

- Existe invasão de terreno. Quem os invade e
donos deles?

- �xiste al g um prog rama habitacfonal? Com' fu�cio�•i 
1 

- Há reforma ag rária? Como está sendo feita?



NOSSO TEAIA DIREITO À TRABALHO l 

· birei to ao Trabalho é o direito que todo ser humano�'
sua capacidade criativa e produtora para um bem colelti
fazendo_suas necessidades de sobrevivência: habltat�b,
ção, laier, educação, transporte, e realização pessoalf

11 1
É direito básico também de toda pessoa ter acesso� 1 · 

. alfabetizada, ter acesso à informação. 

Toda mulher tem direi to ao trabalho! et à educação, e1s 1c 
profissão livre de qualquer estereó��po. O Estado �ev 
o direi to de exercer essa p'rofissão sem discriminaf--ã

1
0 i1 

1 ra-, 11'1 
A situação do trabalhador brasileiro é precária; no 9
balhadora atinge proporções mais dram�ticas, reve

�
a 

.sigualdade sexual se sobrepõe à de�i
1
1 �al�a�e !soe� ��l 

de trabalho brasileiro ainda é um es aço
�

m9sdvlin 
eia. A mulher sofre todo tipo de dls 1 rlT n9caó, �Pe-=rHI��
cada vez maior de mulheres que estão sa do�, casa 

J.har fora". · 1
(' . . 

Con'éentradas em pequeno número de ocupa-
ções "tipicamente femininas", dificil
mente ocupam postos de chefia ou 
direção. São relegadas a cargos 
inferiores, de menor prestígio 
social' e recebem salários mais 
baixos que os homens. Essa dls 

� 
"

criminação é maior entre as m� : ,11 1 
lheres negras e casadas. A lei -- --.......i:_JJ•
determina salário igual para função igual, rn Sal i 1
violada: registra-se a trabalhadora em a�rgo� infe��p 1que ela efetivamente ocupa ou se dão nomes difere�te.f 

' 1 1 

1 1 1 1 1 
As mulheres sofrem também nos locats de trabalhd abj1 s s 
de seus patrões ou até mesmo dos colegas d� trabal� . � J

l

i 
filhos ou se casam, caem sobre elas as tar�f�s do 1 � 1111 ,� 
do a dupla jornada de trabalho, ou têm que abrir �ã � 
Embora esteja previsto na lei, o Estadcp e �s ernpre$� 1 �. A1 
na criação e manutenção de creches. Os afazer,es domés � -�
considerados secundários e complementates, f�cando u � A 
subalterna e não produtiva. A empregada do�é

�
tl�a �d;��

direitos e os poucos que tem não são respeti.t do�,'? , <J �l 
não ser reconhecida como categoria profisslo al� 1 

As mulheres recebem uma educação difer�ncibda: tabl I J l: ·
cuidar dos filhos e da casa, para serem susten ada� e li 
por homens, por isso, seu salário é consideradQ, a�� 
mento do salário do marido. O conh�aim�rito e o çjelpa Q 
discriminação e os direitos da mulher no m�ndo dQ f�ij 
Educação é fundamental para o avanço drs nossa$ o�h� 1

Aten tiol 11 

1� Que questões a mais sobre estej tem 
tente debater? 

1 1 2- O grupo já trabalha esse t�ma?IQe

. - ·j 

1 li. 

1 

• ,11, IU �,J.li � l lt1, 11.11 , •
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VOCÊ SABIA ... 

PARllCIPAÇÃO DAS MULHERES NA POPUI AÇÃO ECONOMICAM[NTE 

( em porcentagem do total ) 

- Da populaçDo brasileira em idade de
trabalhar, 52% sDo mulheres.

í"'-, 

Por'ém, da População Economicamente
Ativa(PEA), ou seja, os que estão
trabalhando ou procurando trabalho,
apenas 38% são mulheres.

, . .  

Que em 1982, 16 por cento das
mulheres analfabetas eram 
brancas e 45 por cento eram 
negras 

18,5 
16,7 

13,6 
15,4 

Que em 183, de cada 100 trabalhadoras 
apenas 7 tinham carteira assinap�? 

I 
1

Para saber
está sendo

1 1 
até que ponto o nosso Direito ao [Trat?alh(>
respeitado, é importante ver, n·o. rlossb e$t 

1) Se as mulheres recebem salário igual para trabalh
igual. 

2) Se as mulheres que trabalham estão regist�ada� 
em carteira. 

3) Como está a situação da empregada doméstica. 
4� Qual a situação da trabalhadora rural. 
5) A situação da escolaridade oa mulher. 
6) A situação em relação a creches. 
7)'Se há empregos aos quais a mulher não tem

ou tem dificuldade em ser aceita. 

! 1
11 , I' 

A Educação e o Trabalho são dire� tósfu
;

da r�tai J 1:1 
Por isso é importante conhecer os tecJr os lcpll) :,Q e 1

, j
1 podemos contar: . 1 11 ! ' i , 

1) Existe na Secretaria do Trabalho e 1n$ Se�te1 �aJ11 li 1: 1
da Educaçao algum programa espec fico para a 
mulher? 1. 1 IJ 2) Existem outras entidades tom 1ati icH:1�es jsob!Jíé. / !'
a questão da Educação e Tr�balho d� Mul�er? 



.. 
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'J A tiistória do Brasil foi contada pelos homcn� que ignorarnrn a ôes íflpe tio I a 
outra metade da populaçbo brasileira. 

Na história que conhecemos, desde a colDnizaçao do Brasil por Pôr u?a �tê 
o começo deste século' só aparecem algumas mulheres que se de$tacar$m a niv'el 
pessoal e estas eram geralmente da burguesia ou da classe média. 1 ! 

' Na lista de mulheres apresentada pelos historiadores praticamente não
l
apare 

c�n, negras, camponesas, empregadas dorné�ticas, donas de casa humildes, nem op�rã 
rias. 

No fim do século. passado surgem as primeiras manifestações de IJl(Jl ere tar 
ticipando do movimento abolicionista. 1 

.-

larnbém aparecem alguns jornais como o "Sexo Feminino" que def:e de ai ti u ... 
çào feminina e o direito do voto da mulher. 1 

Anotamos aqui somente algumas datas que consideramos mal$ imdo ta ,te� dajl� , 
ta das mulheres brasileiras a partir de 1900: 

1906- Mulheres costureiras iniciam uma greve m 
Jundiai-SP, que se alastra a outras empresas da 
cidade. 

, � 

1910- Ernestina Lesina publica o jornal ",Anima
Vita" que conclama as 1-lllheres a participarem na 
defesa dos trabalhadores e pela regulamentação 
do trabalho feminino. 
1919- Un� delegação brasileira integrada por Ber 
tha Lutz e Olga de Paiva Melra representa o Br_!! 
sil no Conselho feminino Internacional da 011 
(Organização Internacional do lràbalho) ond é 
aprovado o "Salário igual para o trabt'lho lgua�' 
1922- A Liga que defende o direito do voto para 
a Mulher (criada em 1919) se transforma na Fed! 
ração Brasileira para o Progresso Feminino. 
1927- As Mulheres do Rio Grande do Norte conqui1 
tam o direito de votar e serem votadas, mas só 
depois da revoluç�o de 1930 o direito ao voto é 
assegurado às Mulheres. 
1931- Reune-se no Rio de Janeiro, e II Congresso 
Internacional Feminista patrocinado pele Federa
ç�o Brasileira pelo Progresso feminino. 
1932- O voto feminino é,lncluido no Código Elei

toral. 
1933- Criada a Ala feminina da Aliança Nacional 
Libertadora-Al'l.. 
1934- Pela primeira vez una nulher ocupa un ca.!. 
go político: Carlota Pereira de Queiroz, eleita 
delegada de São Paulo na Assembléia Nacional 
Constituinte. 
- Criação da Ulião Feminina.
194� formação do Comitê feminino pela Anistia
no Rio de Janeiro.
1947- � comemorado no Brasil pela primeira vez
o Dia In�ernac\1nal da 1-lllher.
1949- fundação da federação das 1-\Jlheres do Br�
sll filiada a Federação Democrática de 1-\Jlhere�
1952- 11 Assennléia Nacional de l+Jlheres do Rio
de Janeiro.
1960- Fundaç�o da Liga Feminina do Estado da
Guanabara. Pr0010veram carrpanha contra o alto
custo de vida chegando a conseguir um abaiKO, &_!
sinado com 100 mil assinaturas.
1962- Aprovaç�o do Estatuto Civil da Mulher Br!
sileira, equiparando os direitos dos cônjuges.
196J� Encontro Nacional de �1ulheres Trabalhado-

1984- 1a Encontro Nacional d� 
em Itapecerica da Serra-SP. 
1985- 10 Encontro Naciohal d duç ç�o OJ>l,l�&r 
e Movimento de l+Jlheres�Plraoi aba SP. 
1985-1988- As rn.ilheres r;liscut

� 

� orta

pt 

ec 
seus grupos na luta pelps p�re tio��� � 
na Assembléia Nacional Const{t lnt I su i 
3 Iniciativas Populares sobr! s O teit � 
l+Jlher. 

ras-SP. Que outras datas ou fatos importantes acont�c ta,

�m seu Estado ou Cidade? 

('. / 
/ 
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NOSSO TEMA DINE/TO A 

1 ... 

Ol{GANIZAC.40 

. :o Direito à Organização é o direito de: 

� �úMPREENOER/ cieN N
REUNIR ��/REFLETI!

. u u u �· Hi q 1 . 1 li l 
JUNTAS 

1 
, 

- Buscar soluções para nossas necessidades co�o jPes
- Construir novas formas de nos organizarmos -m ,sam a d 

v i v e r nos s o d i a -a -d i a , p e s soa l me n te , na a m d: l Ia ,,1 1 t 'j�.a 
e na sociedade. j,I 1 /

11

o Movimento de Mulheres é formado por grupos I e tid
1 

d s1 1 8 
� ções autônomas de mulheres e também par �tup9s , m l � 1 

tuam nas comunidades de base, coapera�ivas, socied� e i 1

1 b 1 
sindicatos e partidos políticos. 11 1 1 

�7�-· 1 
,Todo Movimento ·Social existe para proc1..1r�t r�s 1 

1 mt.::::!',!;• posta a um Problema Social. - , ·�'
Dizemos que existe um Problema Social $1 

quando algumas necessidades não s o 

� 

�
atendidas e nossos direitos são vio- ( . 
lados. 

o Movimento de Mulheres existe para
lutar contra a subordinação da mulher
ao homem na nossa sociedade.
Defendendo os Direitos da Mulher esta
mos construindo, no dia-a-dia, um
va sociedade.

Se queremos engrossar o Movimento de Mulhe
res neclssitamos compreender que a situação de 
opressão, discriminação, submissão e violênc.ila q e 1 n 
vivemos, é um dos pilares que mantém esta ·sociedade 1 e desigual, que tira nosso direito à saúde, ao trabal
dJa, à educação, ao amor, ao prazer, ao lazer, e à e 
um futuro para nós e nossos filhos. 

No Brasil existem milhares oe grupos de mulheres po 
maioria não tem claro o que seja o Movimento de ulh
se limita a ser tarefeiras das instituiçOes tjue �s 6 
governo, Igreja, sindicatos, partidos e outros. 
É uma tarefa nossa criarmos novos espaços da mu11erl
um Movimento de Mulheres, que caminhe em pé de lguar
outros Movimentos Sociais (moradia, sa�de, negro s� 
etc ... ). 

lltençiro 

1- Que questões a mais sobre este tema p
importante debater?

2- O grupo já trabalha esse tema? Qe que



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM 
(CEDIM) 

http://r1.ufrrj.br/cedim/ 

Acesse nosso site e saiba mais sobre nós. 

Outubro de 2017 

Proibido todo e qualquer uso comercial. 

Facebook: @cedimimufrrj 

E-mail: cedim.ufrrjim@gmail.com

Site: http://r1.ufrrj.br/cedim/

http://r1.ufrrj.br/cedim/
mailto:cedim.ufrrjim@gmail.com
http://r1.ufrrj.br/cedim/

	1º informativo do 5º congresso
	Descrição de Dados_ Joc NI
	1º informativo do 5º congresso.pdf

	4º congresso nacional de jovens trabalhadores segundo
	4º congresso nacional de jovens trabalhadores segundo.pdf

	4º Congresso nacional de jovens trabalhadores
	4º Congresso nacional de jovens trabalhadores.pdf

	26º conselho nacional da joc Brasileira Bragança Paulista - Julho de 88 (segundo relatório)
	26º conselho nacional da joc Brasileira Bragança Paulista - Julho de 88 (segundo relatório).pdf

	26º conselho nacional da joc Brasileira Bragança Paulista - Julho de 88
	26º conselho nacional da joc Brasileira Bragança Paulista - Julho de 88.pdf

	A exploração capitalista
	A exploração capitalista.pdf

	A reformaconstitucional é crime
	A reformaconstitucional é crime.pdf

	Ação católica Operária
	Ação católica Operária.pdf

	Análise da conjuntura da igreja
	Análise da conjuntura da igreja.pdf

	Análise de conjuntura da igreja ( segundo pasta)
	Análise de conjuntura da igreja ( segundo pasta).pdf

	Análise Eclesial
	Análise Eclesial.pdf

	Análise sobre a igreja
	Análise sobre a igreja.pdf

	Anexos
	Anexos.pdf

	Anotação
	Anotação.pdf

	Aprofundamento do estado de São Paulo
	Aprofundamento do estado de São Paulo.pdf

	Assembleia estadual de militantes
	Assembleia estadual de militantes.pdf

	Automação e luta dos trabalhadores
	Automação e luta dos trabalhadores.pdf

	Avaliação da ação do movimento (84 88)
	Avaliação da ação do movimento (84 88).pdf

	Avaliação do fortalecimento da JocRecife
	Avaliação do fortalecimento da JocRecife.pdf

	Avaliando a JOC Brasileira
	Avaliando a JOC Brasileira.pdf

	Bayer Rasga a fantasia
	Bayer Rasga a fantasia.pdf

	Bruselas, el 31 de marzo de 1988
	Bruselas, el 31 de marzo de 1988.pdf

	Caderno das reflexões das JOCs
	Caderno das reflexões das JOCs.pdf

	Caderno de experiências e posição
	Caderno de experiências e posição.pdf

	Canta mulher
	Canta mulher.pdf

	Carta - Juventude operária católica brasileira
	Carta - Juventude operária católica brasileira.pdf

	Carta convite para participação encontro sindical do estado de SP
	Carta convite para participação encontro sindical do estado de SP.pdf

	Carta para os companheiros
	Carta para os companheiros.pdf

	CEI
	CEI (1)
	CEI (1).pdf

	CEI (2)
	CEI (2).pdf

	CEI (3)
	CEI (3).pdf

	CEI (4)
	CEI (4).pdf

	CEI (5)
	CEI (5).pdf

	CEI (6)
	CEI (6).pdf

	CEI (7)
	CEI (7).pdf

	CEI (8)
	CEI (8).pdf

	CEI (9)
	CEI (9).pdf


	Compreenção da divisão Internacional do Trabalho
	Compreenção da divisão Internacional do Trabalho.pdf

	Conjuntura brasileira
	Conjuntura brasileira.pdf

	Conjuntura da igreja católica do Brasil - 88
	Conjuntura da igreja católica do Brasil - 88.pdf

	Conquistar
	Conquistar (1)
	Conquistar (1).pdf

	Conquistar (2)
	Conquistar (2).pdf

	Conquistar (3)
	Conquistar (3).pdf

	Conquistar (4)
	Conquistar (4).pdf


	Conselho internacional da JOC
	Conselho internacional da JOC (1)
	Conselho internacional da JOC (1).pdf

	Conselho internacional da JOC (2)
	Conselho internacional da JOC (2).pdf

	Conselho internacional da JOC (3)
	Conselho internacional da JOC (3).pdf

	Conselho internacional da JOC (4)
	Conselho internacional da JOC (4).pdf

	Conselho internacional da JOC (5)
	Conselho internacional da JOC (5).pdf


	Contagem de 22 a 24 de março de 1991
	Contagem de 22 a 24 de março de 1991.pdf

	coordenação J.O.C.E.S.P
	coordenação J.O.C.E.S.P.pdf

	Coordenação
	Coordenação.pdf

	Crisis de la Joc en America latina
	Crisis de la Joc en America latina.pdf

	Democracia socialista
	Democracia socialista (1)
	Democracia socialista (1).pdf

	Democracia socialista (2)
	Democracia socialista (2).pdf

	Democracia socialista (3)
	Democracia socialista (3).pdf


	Dia do trabalhador
	Dia do trabalhador (1)
	Dia do trabalhador (1).pdf

	Dia do trabalhador (2)
	Dia do trabalhador (2).pdf

	Dia do trabalhador (3)
	Dia do trabalhador (3).pdf

	Dia do trabalhador (4)
	Dia do trabalhador (4).pdf

	Dia do trabalhador (5)
	Dia do trabalhador (5).pdf

	Dia do trabalhador (6)
	Dia do trabalhador (6).pdf

	Dia do trabalhador (7)
	Dia do trabalhador (7).pdf


	Dia internacional de la mujer
	Dia internacional de la mujer.pdf

	Direito Trabalhista
	Direito Trabalhista.pdf

	Dívida externa
	Fichário1.pdf
	Dívida externa (1)
	Dívida externa (1).pdf

	Dívida externa (2)
	Dívida externa (2).pdf

	Dívida externa (3)
	Dívida externa (3).pdf

	Dívida externa (4)
	Dívida externa (4).pdf

	Dívida externa (5)
	Dívida externa (5).pdf

	Dívida externa (6)
	Dívida externa (6).pdf

	Dívida externa (7)
	Dívida externa (7).pdf



	Divisão internacional do trabalho
	Divisão internacional do trabalho.pdf

	Documento de apoyo a la semana internacional 1988
	Documento de apoyo a la semana internacional 1988.pdf

	E por falar em método de ensino
	E por falar em método de ensino.pdf

	Elementos de fortalecimento São Paulo
	Elementos de fortalecimento São Paulo.pdf

	Encontro de assessores da região centro
	Encontro de assessores da região centro.pdf

	Encontro de formação política
	Encontro de formação política.pdf

	Encontro de Monlevade
	Encontro de Monlevade.pdf

	Encontro de reorganização da juventude operária católica - joc
	Encontro de reorganização da juventude operária católica - joc.pdf

	Encontro dos militantes sindicais do Estado de SP
	Encontro dos militantes sindicais do Estado de SP.pdf

	Encontro nacional de assessores eclesiásticos da JOB Brasileira
	Encontro nacional de assessores eclesiásticos da JOB Brasileira.pdf

	Endereços e datas de aniversários
	Endereços e datas de aniversários.pdf

	Experiencia de Terezinha Luiza (Assesora JOC NI)
	Experiencia de Terezinha Luiza (Assesora JOC NI).pdf

	Foto
	Foto.pdf

	Furnas
	Furnas.pdf

	Gente que entra sem pedir licença
	Gente que entra sem pedir licença.pdf

	Histórico da semana internacional da JOC
	Histórico da semana internacional da JOC.pdf

	Indíce - carta de apresentação da pauta
	Indíce - carta de apresentação da pauta.pdf

	Informática
	Informática.pdf

	Iniciação a JOC
	Iniciação a JOC.pdf

	JOC - Não há fronteiras para quem explora, não deve haver para quem luta
	JOC - Não há fronteiras para quem explora, não deve haver para quem luta.pdf

	Joc das merais
	Joc das merais.pdf

	Juventude Trabalhadora
	Juventude Trabalhadora (1)
	Juventude Trabalhadora (1).pdf

	Juventude Trabalhadora (2)
	Juventude Trabalhadora (2).pdf

	Juventude Trabalhadora (3)
	Juventude Trabalhadora (3).pdf

	Juventude Trabalhadora (4)
	Juventude Trabalhadora (4).pdf

	Juventude Trabalhadora (5)
	Juventude Trabalhadora (5).pdf

	Juventude Trabalhadora (6)
	Juventude Trabalhadora (6).pdf

	Juventude Trabalhadora (7)
	Juventude Trabalhadora (7).pdf


	Limeira, 15 de setembro de 1988
	Limeira, 15 de setembro de 1988.pdf

	Lista alfabetica de candidatos
	Lista alfabetica de candidatos.pdf

	Lista de endereço dos assesores e liberados JOCB - MG - RJ - SP
	Lista de endereço dos assesores e liberados JOCB - MG - RJ - SP.pdf

	Manifesto da juventude operária católica do Rio de Janeiro
	Descrição de Dados_ Joc NI.pdf
	Manifesto da juventude operária católica do Rio de Janeiro.pdf
	PAGINA FINAL.pdf

	Manifesto do 26º CN da JOC-B
	Manifesto do 26º CN da JOC-B.pdf

	Mulher e trabalho
	Mulher e trabalho.pdf

	Notas para a análise da conjuntura
	Notas para a análise da conjuntura.pdf

	Nova cultura do trabalho
	Nova cultura do trabalho (1)
	Nova cultura do trabalho (1).pdf

	Nova cultura do trabalho (2)
	Nova cultura do trabalho (2).pdf

	Nova cultura do trabalho (3)
	Nova cultura do trabalho (3).pdf

	Nova cultura do trabalho (4)
	Nova cultura do trabalho (4).pdf

	Nova cultura do trabalho (5)
	Nova cultura do trabalho (5).pdf


	Núcleo de comunicação
	Núcleo de comunicação.pdf

	O método da JOC
	O método da JOC (1)
	O método da JOC (1).pdf

	O método da JOC (2)
	O método da JOC (2).pdf

	O método da JOC (3)
	O método da JOC (3).pdf

	O método da JOC (4)
	O método da JOC (4).pdf

	O método da JOC (5)
	O método da JOC (5).pdf

	O método da JOC (6)
	O método da JOC (6).pdf

	O método da JOC (7)
	O método da JOC (7).pdf

	O método da JOC (8)
	O método da JOC (8).pdf

	O método da JOC (9)
	O método da JOC (9).pdf

	O método da JOC (10)
	O método da JOC (10).pdf

	O método da JOC (11)
	O método da JOC (11).pdf

	O método da JOC (12)
	O método da JOC (12).pdf

	O método da JOC (13)
	O método da JOC (13).pdf

	O método da JOC (14)
	O método da JOC (14).pdf

	O método da JOC (15)
	O método da JOC (15).pdf


	Os gigantes da indústria automobilística
	Os gigantes da indústria automobilística.pdf

	Pastoral operaria - ES
	Pastoral operaria - ES (1)
	Pastoral operaria - ES (1).pdf

	Pastoral operaria - ES (2)
	Pastoral operaria - ES (2).pdf

	Pastoral operaria - ES (3)
	Pastoral operaria - ES (3).pdf

	Pastoral operaria - ES (4)
	Pastoral operaria - ES (4).pdf

	Pastoral operaria - ES (5)
	Pastoral operaria - ES (5).pdf

	Pastoral operaria - ES (6)
	Pastoral operaria - ES (6).pdf

	Pastoral operaria - ES (7)
	Pastoral operaria - ES (7).pdf

	Pastoral operaria - ES (8)
	Pastoral operaria - ES (8).pdf

	Pastoral operaria - ES (9)
	Pastoral operaria - ES (9).pdf

	Pastoral operaria - ES (10)
	Pastoral operaria - ES (10).pdf


	Pastoral operária Nacional
	Pastoral operária Nacional.pdf

	Pastoral operária
	Pastoral operária.pdf

	Pauta de preparação do conselho nacional 1
	Pauta de preparação do conselho nacional 1.pdf

	Pauta de reparação CN - 88
	Pauta de reparação CN - 88.pdf

	Pesquisa
	Pesquisa.pdf

	Plan de aación internacional
	Plan de aación internacional (1)
	Plan de aación internacional (1).pdf

	Plan de aación internacional (2)
	Plan de aación internacional (2).pdf

	Plan de aación internacional (3)
	Plan de aación internacional (3).pdf

	Plan de aación internacional (4)
	Plan de aación internacional (4).pdf

	Plan de aación internacional (5)
	Plan de aación internacional (5).pdf

	Plan de aación internacional (6)
	Plan de aación internacional (6).pdf

	Plan de aación internacional (7)
	Plan de aación internacional (7).pdf

	Plan de aación internacional (8)
	Plan de aación internacional (8).pdf

	Plan de aación internacional (9)
	Plan de aación internacional (9).pdf

	Plan de aación internacional (10)
	Plan de aación internacional (10).pdf

	Plan de aación internacional (11)
	Plan de aación internacional (11).pdf

	Plan de aación internacional (12)
	Plan de aación internacional (12).pdf

	Plan de aación internacional (13)
	Plan de aación internacional (13).pdf

	Plan de aación internacional (14)
	Plan de aación internacional (14).pdf

	Plan de aación internacional (15)
	Plan de aación internacional (15).pdf

	Plan de aación internacional (16)
	Plan de aación internacional (16).pdf

	Plan de aación internacional (17)
	Plan de aación internacional (17).pdf

	Plan de aación internacional (18)
	Plan de aación internacional (18).pdf

	Plan de aación internacional (19)
	Plan de aación internacional (19).pdf


	Planejamento natural da família
	Planejamento natural da família.pdf

	Plano  de trabalho do grupo JD. João xxiii e arpuador
	Plano  de trabalho do grupo JD. João xxiii e arpuador.pdf

	Plano da Joc do Estado de São Paulo
	Plano da Joc do Estado de São Paulo.pdf

	Plano de ação (Lia e Marisete)
	Plano de ação (Lia e Marisete).pdf

	Plano de ação continental
	Plano de ação continental (1)
	Plano de ação continental (1).pdf

	Plano de ação continental (2)
	Plano de ação continental (2).pdf

	Plano de ação continental (3)
	Plano de ação continental (3).pdf

	Plano de ação continental (4)
	Plano de ação continental (4).pdf

	Plano de ação continental (5)
	Plano de ação continental (5).pdf


	Plano de trabalho do liberado
	Plano de trabalho do liberado.pdf

	Plano financeiro jocesp
	Plano financeiro jocesp.pdf

	Por entre as drogas, poláres e soluções
	Por entre as drogas, poláres e soluções.pdf

	Prestação de conta da ampliada do mês de junho
	Prestação de conta da ampliada do mês de junho.pdf

	Processo de elaboração para a coordenação Nacional
	Processo de elaboração para a coordenação Nacional.pdf

	Programa da ampliada de 20-03-89 a 23-04-89
	Programa da ampliada de 20-03-89 a 23-04-89.pdf

	Programa de formação para jovens trabalhadores e Jovens Trabalhadores
	Programa de formação para jovens trabalhadores e Jovens Trabalhadores.pdf

	Projeção da região - São Paulo
	Projeção da região - São Paulo.pdf

	Proposta de pauta para o encontro estadual sindical
	Proposta de pauta para o encontro estadual sindical.pdf

	Proposta de pauta para reunião da coordenação estadual
	Proposta de pauta para reunião da coordenação estadual.pdf

	Protesto contra a intervenção nos sindicatos do abc P.
	Protesto contra a intervenção nos sindicatos do abc P..pdf

	Quadrinho sobre a igualdade da mulher
	Quadrinho sobre a igualdade da mulher.pdf

	Quadro do movimento
	Quadro do movimento.pdf

	Reflexões frente as Eleições
	Reflexões frente as Eleições.pdf

	Relatório da coordenação do municipio
	Relatório da coordenação do municipio.pdf

	Relatório de encontro Padre Xavier
	Relatório de encontro Padre Xavier.pdf

	Relatório de preparação do 26 conselho nacional - JOC estado do RJ
	Relatório de preparação do 26 conselho nacional - JOC estado do RJ.pdf

	Relatório do 1° semestre 89
	Relatório do 1° semestre 89.pdf

	Relatório do aprofundamento
	Relatório do aprofundamento.pdf

	Relatório do encontro de militantes que estão em oposições e direções sindicais-populares
	Relatório do encontro de militantes que estão em oposições e direções sindicais-populares.pdf

	Relatório do encontro regional de assessores (RJ,SP,BH)
	Relatório do encontro regional de assessores (RJ,SP,BH).pdf

	Reunião da ampliada
	Reunião da ampliada.pdf

	Reunião da CNA
	Reunião da CNA.pdf

	Reunião da coordenação estadual
	Reunião da coordenação estadual.pdf

	Semana intern. jjtt
	Semana intern. jjtt.pdf

	Semana internacional da juventude trabalhadora  (folha única)
	Semana internacional da juventude trabalhadora  (folha única).pdf

	Semana internacional da juventude trabalhadora (Conjunto)
	Semana internacional da juventude trabalhadora (Conjunto).pdf

	Semana Internacional da Juventude Trabalhadora
	Semana Internacional da Juventude Trabalhadora.pdf

	Simpósio Nacional
	Simpósio Nacional.pdf

	Subsidio do tema
	Subsidio do tema.pdf

	Subsídios para os militantes acompanharem grupos de jovens
	Subsídios para os militantes acompanharem grupos de jovens.pdf

	Surgimento das multinacionais no Brasil
	Surgimento das multinacionais no Brasil.pdf

	Urbanitário
	Urbanitário (1)
	Urbanitário (1).pdf

	Urbanitário (2)
	Urbanitário (2).pdf

	Urbanitário (3)
	Urbanitário (3).pdf

	Urbanitário (4)
	Urbanitário (4).pdf

	Urbanitário (5)
	Urbanitário (5).pdf


	Você sabia
	Você sabia.pdf
	PAGINA FINAL.pdf




