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Descrição 

Encontra-se aqui nessa pasta muitas cartas oficiais da JOC 
internacional e nacional, cartas de membros da JOC da Europa e 

América do Sul destinadas ao Padre Agostinho e também 
muitos documentos oficiais da JOC, desde boletins informativos 

até fichas de inscrição de membros em eventos oficiais. 

Palavras-Chave Padre Agostinho, América Latina, Juventude Operária Católica, 
JOC, Cartas, Eventos. 

Observação 

A documentação foi doada para digitalização pela Cúria 
Metropolitana de Nova Iguaçu, local em que estão depositados 
os documentos originais. Mantemos aqui a mesma organização 

da documentação que se encontra no Arquivo da Cúria: de 
forma geral, trata-se de Fundos, que estão subdivididos em 

caixas. 
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Camaradas, 

' 
�· 

Com a il'ltenção de subsidiar as discussões do Seminário de Estudos pro:nov�do 
pela JOC de Belo Eorizonte, a realizar-se nos dias 23 a 25 de março 89, foi prepa
rado este material base, contendo parte dos temas a serem aprofundados no referido 

. , . 

sem,.11ar10, _, c·sivindo a ordem abaixo: 

·* Quem faz a !iistÓria?

* O materialismo Histórico

* A Sociedade Primitiva

* A Sociedade Escravista

* A sociedade Feudal

* O Capitalismo

·X· A..:. R 'VoluçÕc!:. lmlu.strin.is

-J<- O Socialismo

* A Mais-Valia no Socialismo

* A ideologia Ant.L-comu.nis ta

* A Sociedade Comw1ista

* As experiências Sodalis tas

* A Dfalétic�

Além destes tcmu.", wprofundu.rcmo� outro_,, cujos subsidias, quando necessários 
serão apreselltados no decorrrer do Seminário. são eles: 

* A Alienação do trabalho

* A questão da sexualidade da Juventude Trabalhadora

* O Cristianismo

* F�nili�: Origem e papel hoje

* A Privatização das Estatais

*· A Perestroika

* Economia 3rasileira

* O Estado

Cor:: excessao do tema DIALETICA : elaborado �elo compa·.1h�iro Marinho - os dema
is foram ela�orados pelo Ton�mho, cabendo por parte dos demais compa�heiros as de
vidas o�)servaçoes. 

Bom proveito, 

Um abraço, 

Toninho 

Belo Horizonte, Março 89 



AO COMANDO ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Aprenda o mais simples! Pa1"a aqueles 
cuja hora chegou 

., ' ·- . Nunca e tarde demais! 
Aprendi:: o ABC; N�o basta, mas 
Aprenda! Não desanime! 
Co1n,?cc! E pre<::iso saber tu�o ! 
Você tem que assumir o Comando! 

Aprenda, homem no asilo! 
Aprcndet, homem na prisao! 
Aprend·1, mulher na cozinha! 
Aprenda, ancião! 
Voe; tem que assumir o comando! 
Freq1.:tente a escola, você que não tem casa! 
Adquira conhecimento, você que sente frio! 
Você que tem fome, agarre o livro: e uma arma. 
Você tem que assumir o Comando! 

Não se envergonhe de perguntar, camarada! 
Não se deixe convencer 
Veja com seu5'. ol�os! 

- � - . O qu� nao sabe por conta propr1a 
Não sabe. 
t você que vai pngnr: 
Ponha o deJo :;obre cada item 
Pergunte: o que é isso? 
Você tem que �ssumir o com�ndo. 

Bertold Brecht 
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QUEM FAZ A HISTORIA ??? 

N�o � Jifi il concluir 
qu� faz�n a hlst�ria vivem nas mesmas condiç�es sociais? 

oue a hist6ria 6 feita pelos :Eomens. Mas os Homens / 

Quando concluimos que tais condiç6es são �iferentes entre os Homer.s, conclu!m0s 
que vivemos numa sociedade onde existem Pobres e Ricos, ou seja, vivemos numa so ei 
eJ�Je de classes. 
Para se efetivar um julgament o da história este ponto de vista não pode, de forma 
almu11a, ser excluido sob o risco da história ser parcial e neste se1�tido, nio ver
dadeira. 

Na sociedade Capital is ta - como nas demais sociedades de classe a c�.asse 
dominante exerce o Monopólio de conhecimento. Pesvlta disto que quando estudarrcs a 
História oficial conhecemos apenas o ponto de vista da burguesia, por que na ver
a�Je é, também ela que escreve a história. E é claro que no bojo desta está contl 
d.:1 a ideologia e os interesses da classe dirigente. 
E neste ser.tido que para a classe trélbalhadora uma interpretação conscier.te da his 
tÓri.:i. o exerd.cio do saber e1r. todos os cwnpos - culturais, cientlficos... a
pr esenta-se toje como fatores determinantes no processo de construção de uma sacie 
dade sem classes. 

O lATERIALISMO HISTÓRICO: 

Durante muitos anos a História da So..::iedade Humana foi explicada apenas sob/ 
o po1:to (1e vista idealista, no qual a rehgúí.o exerceu influência determincIDte, s2_
bretudo , no sentido de explicar a origem do Hom!cm. Mas no decorrer da história es
ta teoria foi gradativamen�e sendo super&da, cedendo espaço a outra de caráter
fw1dame11Lalmente cientifico,. Esta não só explica a história, mas fornece elem�:ntos
para <;_ue os Homens possam intervirem nela., Tal teoria chama.da de MATERIALISMO HIS
TÓRICO nasceu jw1to cem o Movimento Operário, depois da I?.ev0lução Burguesa e teve
Kê.rl Marx corno o seu principal teórico.
Atrav�s do Materialismo P.isi Óri_c;?_ foi poss-lve], a classificação da histÓ

7.
ia . dis.J

t� ntos tipos de sociedades: 
A SOCIEDADE PRIMJTIVA 

ESCRAVISTA 
FEUDALISTA 

CAPITALISTA 
além da elaboraç�o da teoria Socialista/Comunista .. Daf ser o Materialismo HistÓri 
co uma teoria cientifica qve explica a ORIGEM, O PROCESSO DE DESNVCLVIMENTO E AS 

Ô 
,.., ; t , 

PERSPECTIVAS DA HIST ltI/\ HUMANA. Tal clasS'ificaçao so foi possivel atl'aves da com

preensão dos distintos MODOS DE PRODUÇÃO desenvolvidos, históricamente, pelos Ho
m�ns. 

E portanto através desta nova filosofia que os Homens deixam de ser meros e� 
pecta1..lores da história e ganham, pela primeiré:1 vez, a rossibilidade de intervirem 
nelu con:..;cj ei:.temente. Ses;w1do Karl Mar: 

11 Os filósofos até asora tentaram explicar a histÓria. Mas trata-se de transform,;_
la." 

l
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A SOCIEDADE PRIMITIVA 

A Com1.midade Primitiva foi a primeira forma ele organizaçao dos Homens e exis�
tiu em toda a face da terra. 
f abe-se q�,� e. aparição do Homem aconteceu a mais ele 500 mil ancs, mas veio sofren
do transformações físicas até atingir a .forma atual - cor.hecida pelo nome de HOMO
SAPIENS - que ocorreu há cerca de 35 mil anos. 

Durante muitos anos o Homem foi dominado pela Natureza, até desprender-se de
lst, passando u. tr·ans.forma-la cm função de sua sobrevivência. E neste momento que 
o Homem passa 2. ser PRODUTOR. Apl'ind.pio a produção era apenas Extrativa (colhei·· 
ta de .frutas) por que não sabia cultivar a terra (agricultura).
Devido ao p(1uco avanço das FORÇAS PRCDUTIVAS a produção s:Ó era possível se exerci
da COLETIVMfENTE.

o PROCESSO DE DESEr;vOLVIMEN'I'O:

A descoberta do FOGO .fci determinante para a evclução da sociedade pois cria a po
_sib:: J idade de avançar no dornÍnio ca natureza. E a partir desta descoberta que o 
Homem começa a produzir jnstrumentos de Metal e Madeira, o que vem i:rovocar um e
norme salto na produção em termos de Quantidade e Qualidadeº 
À medida �ue o Homem vai exercitando mais o pensan,ento, elaborando mE l:hor as idéi
as, vai, também criando novas .formas de produzir e Neste sentido, da simples colhe 
ta (i) de frutas, passa-se ao Ci;.ltivo, dando erigem à Agricultura .. De igual .forma 
o Homem descobre que ao invés da caço aos animais, ele poderia domesticá-los e as
sim nasce a Pecu�ria (criação de gado). Observem que 2.Í surge, também, a necessi
dade da cêrca.

A DIVISÃO DO TRABALHO: 

Se até então no inteI'ior dos clãs havia uma divisão natural do trabalho entre 
homens, m,1lheres e crianças, o desE·nvolvimento da Pecuária e da Agricultura dão o
d'.gem a Prime,ira grande divisão do trabalho na sociedade humana. Algumas tribos pa 

---------- --------- ' . ... ., -

ssam a dedicar-se quase que exclusivamente a Agricultura e outras a Pecuaria. Sur 
ge aí a troca de produtos. 

A ORÍGEM DA FXFLORAÇÃO: 

O desenvo} vimeuto das FOl<ÇAS Pl<ODUTIVAS, gI'adati vamnete, vai transformando as 
RELAÇÕES DE PlWDUÇÃO, da seguinte .foL'ma: o trabalho, u.Lé cr.tão coletivo, deixa de/ 
ser necessário, cedendo espaço ao trabalho mais individualizado. Assim, se o tra
balho Coletivo era o que determinava a PRORIEDADE COLETIVA DOS MEIOS DE Pl{ODUÇÃO, 
a p21'tir de então, a I'ROPRIEDADE Pl{IVADA pi'evaleceria. E é no decorrer destas / 
transformações, ainda no interior da Comunidade Primitiva, que ccmeça a desjgualdE: 

de entre os Homens, entre as tr::.bos e até no interior de cada tribo. Nasce ai a. pE_ 
ssibilidade de w1s Homens explorarem outros Homensº Pela primeira vez a sociedade 
Eum2.na divide-se em classes distintas: EXPLORADOS e EXPIOFArORES. Em ccr.sequência 
disto sur'ge o Estado e a Familia. 
O fim da Comunidade Primitiva data de aproximadamente 3 mil anos antes de cristo. 
Assim, c11 quanto a Sociedade pdmitiva existiu milhares e rrilhares de anos, a divi 
sãc cios Ho1r.ens em classes distintas mal ultrapassa cinco mi] ancs. 
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A SOCIEDADE�,ÇRAVISTA 

Ccn.formE· vimos no estudo da Sociedade Primitiva, a principio os Homens produ ... 
:'..i,:un apénas o necessário para a sobrevivência, não havendo portanto EXCEDENTE DE / 
PRODUÇÃO. Vimos , também, que o Homem foi ava çandCJ C:escob!'indo e ou inventando 
.fo:·mns mais uvai c.;adns lc protluzir, ou :;cja: As For ,.as Produtivas avançaram. Em con 
se qu�ncia disto pÔJe-se produzii· Mais e Melhor. Surge o .Excedente de produção e
um grupc de p,�ssoas, grada.tivamcnte, apodera-se deste Excedente, a princípio para 
investir na técnica e , postt•ri.onnente, em 1:,enefÍcio próprio. 
A nccess idade d� a1unen ta1· cad.::i. vez mais o Excedente, evidencia a necessidade de l e 
gitimar a EXPLORAÇÃO l'ecorrendo à Violência .. 
Naquele momento surge então as C::uerras que apartir desta lÓçica transformam em Es�· 
C'l'él\'O:.. =is prisioneiros d guerr;:1. Né'.SC� i:J.ssim o ESCRIWJSMO, primeira forma de Ex
plorc1çâo de 1ima classe sobre a outra. A Sociedade divj_de-se em Escravos e Senhore 
(s) de escravos. Mas não era 
de.s<ênvcvimento do Escravismo, 
.fil·;:i.v;:i.m pobres e aqueles qut 

a Guerra o unico meio 
foram também fcrçados 
tinham dividas • 

AS RELAÇÕE§ I'E PRODUÇÃO NO ESCl?.AVISMO: 

de se conseguir esc.ra.vos: no 
à Escravidão as pessoas que / 

I:'asL:u.do nesta .r elação a sociedade humana viveu um enorme desenvovirr.ento. Foi com a 
Força de trabalhe dos l�scravos que S,"randes Irrigações, Portos e Estradas foram con 
(s) tl'uLJus. Por 01.rLro lo.do, por causa desta mesma relação, esta sociedade apresen
tava contradiçÕes. Vejamos:

* I'estruia o principal elemento das Forças Produtivas: o Homem -· Por causa das /
condições de tr�Jalho.

�' Os Escravos não tinl1am interesse eIT'. avrnentar a prodv.ção,rois não beneficiavam 
cm nada com is to. }1a\' iam mui tas reteliÕes de escravos. 

* Enormes gastos cem as guerras qve iam se tornando cada vez mais necessárias /
para aumentar a produção.

A THANS 1ÇÂO PARA UM NOVO MODO DE: Pl<ODUÇÃO: 

A des'ii'uição do Es, ravismo se dc�u, principalmente, devido a esta:; suas con-/ 
tradições estruturais. A Classe dirige1�te constat,, a necessidade de mudar algu.ns 
ai;pcctos na forma de explor�ção, p.:i.ssando-a de escravocrata à Servil da seguinte 
ferira: 

·)( f\ tl'rra com çu a ser dLtr:ibuidõ. entre os escravos, tornando-os agricultores. 
1:'stes eran, cbrigados a :eas�r ao antigo senhor um imrosto em alimentos ou em / 
lli 1 ll1eiro. Não i:odiam abandonar a teera e caso esta fosse ve;,dicla o servo era 
vendido jtmto. 

o FEUDALIS!-10 nasce assim: sobre as :cuinas do Escravisrno, dentro dele.



Como Bonifácio poderia saber que um quilo de sal e quivalia a dois cober -i-ores? 
Or.:1, a lei quê per11dtia esse cálculo é uma lei ainda válida e, de certo modo, 
wü ersal: 
O 1ALOR DE lHA ME! CAD01{1A É IGUAL AO TEMPO NECESSÁ1(10 PMA P1(0DUZÍ-LA. 

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

Isto que1' dizer que uma pe quena pedra de diarnantc, do tamé,nho de um botão de 
camis21, v<de tantc· quanto um ou.tomável novo porque o tempo necess.iT·io para se c'.1-, 
ter o diamante ;:: o mesmo tempo necesssÉ.rio para. !, E· obter o automóvel. Em outras pa 
lo.vr<1s e custo l10s inve::stimer:tos feitos no garimpo e 11ét lapidação do diamante, -
tuna ped:r a rara, equivu.le ao cus to dos irNestimenlos f itos r,a fabricação em série 
da quele carro. 

Porém, m.m sábado em q1,1e Bonifácio cbegcu ao burgo para trocar seus cebertore 
(s) pc,r sccü, ocorre1,· que JocJ q1-:im, o homem do sal, não apareceu. Bonifácio já ia
retornar com sua merc.:i.Joria, quandc aJ g1,,érr lhE propôs:

- Troque isto por moe las. Esse�; cobertores certamente valerão duas moedas de prata

que os cober
passou a rela-

BonifEtcio viu logo que era mais fác:.l carregar duas mc-t?c! ;:;.s no bolso 
torês nas costas. Assim a. :relação M = M (Mercadoria == Mercadoria) 
çâo 1 =D= M (Mercadoria= Dinheiro= Mercadoria). 

Com a introdução t1a Moeda, as meI'cadorias que 2111tc:s tinhe;n a.penas VALOR DE / 
USO, passarc1m a ter agora VALOR DE TROCA. P.s pesscas começa.r'am êt fa:::er comércio de 
m·rc�tdori.:ls, 1 �o ror qu neces�.Ltnvwn dos produtos, mas vis,:indc o lucro. Criou-se 
ent;o a relaç�o D :, 1'l == D (Din.r.eiro == Mercadoria = Dinheiro). E, apesar dc;1s prci
bi.;·Õ.�s do. Igreja, quem emprcs tava D fo!1eiro passou a cocrar Juros, a fazer ,1 in.bei
ro com o em1,rés-ti1110 do DiDhE-iro. 

A vida foi ficando apertada para Bonif�cio. 
Set; Sc11lior l·êt:daJ queria cada vez n1étÍS produtos. 1\. Iurcja reclamavõ. que ele nao es 
tava pagando certo o dÍzimo. Cada vez que ele ia à cidade e tinha de atravessar 
outros Feudcs, esses senhores o obrigavarn a. pagar urna taxa pelo uso de suas estra
das: o PcL1áyio. 

Urr. dia Bor.ifácio chegou à cidade dos Bl,.rgueses, corno fazia todos os sábaddos, 
e Lcv · tunn su1'prcso. ao <·ncor:,tr,tr-se com Jo.:i quim. J.:;stc: J.hc disse: 

, J',m::gc, agora e vm quilo de s�J. por cinco cobertores, ou nada .teito o 

Como Trocar tantos cobertores por t�o pouco sal? Fensou ele. Seria muita desvanta� 
,gem. Mas o que mais espar1tou Bonifacio foi ver um horr•cm aproxtma.r-sE, da 1:anaã de 
Joaquim e trocar cinco cobertor,�s. per uni q1.,:.i.Jo de sal. Ser-� que a quele sujeito 
r::-io tinha consciência do prejuízo que estava levan<:16? 
Bon i rácio aproximou-se da banca de .Joaquim. Olhou bem o:/ cobertores e reparo1,1 algo 
espantoso: n_âc eram tecidos i mão, eram tecidos nur<?a máquina de tear! Os artesãos 
corr,eçavam a :invE:ntar novos MEIOS DE PROI:UÇÃO. Nascia ttJ!la nova ere,_ na história da / 
humanidade: ccmeçava a Revolução Industrial. Uma má,p,'.:i.né.t podia fazer, em poucas h� 
ras, produtos que artesanalmt:nte 11�0 se fabricav;:.im em uma semana! A produçao em se 
rie carateavõ. 0 custo do produto e, portanto, seu preçe no mercadow 

Desde que terminou o Modo de Pi-oduçâo Primitivo, todos os Homens necessitam, 
péra sobrevi\,er, estabelecer, E..._e_laç_?_e_�--- i!e _1.!.:::_:'_!'Cad�. Bonifácio, para co1np1·ar sal pé
::-;:. censcvar a ca.rne (a :1elc:.deira ;1: n.ia não tinh,:1 sido enventada), ferro para fazer 
arados, perfwnes para suas filhêLS,, açucar para adoçar o leite, tinha que ter di
n}1ciro. F para ter dinheiro ele necessitava vender no rrcréado alguna coisa. No in_i 
cio vendia cobertores. Depois pa.ssou a vender seus animais, a carroça, 2.s enxadas, 
enfim, as coisas q·1.,1c ::·inha em casa. t.té q1.,,.; o ser.hor fevdal deci.diu que as ter
ras cuJ Livadas pol.' Bm�ifáóo deveriam ser inc::.uídas na reserva de caça do feudo, 

, < l . expulsando Bonifacio e .su21 fa.mi ia.
6 



Sem terra, s cn roclutos µora vender, sem na<l2 �-2r,t oferecer no mercado , como/ 
D01d.L';ci0 L1ri.:1 po.1·a tLcr os be11s 1 1ccess;rio� à ..,u;:i sobre:vi,•ência? Afin2.l ainda 
hoje todos HO!:> temos que vender algo nc- mercado para conseguir o dinheiro que 1�os 
pe11 ,i te comprar as coisasº O rnédico vende se1,� conh0 cimentos ter��pêuticos e assim 
obtém os rec1;rs<'s ne essários .:i su;_� sobrevivência. O artista vende seu talento e 
.::ta.;;sim comprw. o p;o de cct'.a. di;:i_. O pr·o.fcsscr vende sc1,:s ccnhecimentos aos alui�os, 
qu , com a n1ntricula e a n1ensu.lidade, pagam por este produto. Até os padres ven

dem seus serviços religiosos, que, de algwna forma, s;o pagos, permitindo que ele 
(s) sotrev.i.vam dcs ... a atividade, sem precis;::trem procu1·c,t 01,·,tr·o err·.rr ego . Assim, na
��u,'icd�1d0 Lc11:c!ã: , s que vcnde1n E'-ENS MATERIAIS (arruz, mandioca, carros, discos, mo
tos etc.) e o� sue vendem BENS 0IMBÔLICO� (arte, re:ligi;c, politica etc.)

Ora, o que Bonifácio, <les,::JT,preg-�_do e sem bens, po c'leria vender pa.ra sobreviver? 

/\o l1cgn1· à cidctcle, ele teve wna. idéi.:1: botcr .� J'ort;:i_ eia que:le sujeito que 
inventara o te2:r, Lá foi ele à peqc;enê, fábrica de cc-bertores. Quando o ex-artesão 
�ue agora v.i.rara peciuer.o industrial, abriu a porta, Oonj_fácio lhe disse: 

Meu caro, vettho ofere er-l!H,', c111 troca de 1,1m sal.:i.rio, ,ninha .força de traba1ho, 
11,ti.sculos los meus braços e a agilidade de m:inha. mente. 

Nesse t1:i a aconteceu vm fato mui to importante n2, história ela humanidade: nas
ceu .:i. e ASSE OPERÁRIA. Uma classe integ!'ada por homens que alugam si.:a .Porça de / 
t1·2. balho aos donos do Capital. Cem ela nascia o Modo de produção Cap:i talista.. 11 

' , < 
/ Nc,tn: E interessante observar (lUe e sobre as ruinas do Feudalismo que emerge a 

no·.,.::. classe dominante, intitu].ada Burguesia e o seu contrário: a classe trabalha
J r�. K1s n1�!:mO c,'c1 c1.:nJo o ptH..lcr cem Ômico, a bur9ucs:i.a precisou eles envolver su
cess :i vas revoluções para exercer o ;1cder poli tico . Tais revoluções foram deser,ca-

.:, l;,s 111 o o.reio dos trw.b.::tll1.:i.dores. Uma t1elo, - :., ,�evolução Fr11ncesa: - comp�.cta 
200 ClllOS em 1989. 

A EXPLORAÇÃO CAPITALISTA: 

O Capitalismo é tur1 Hodo de: Prcctução que se baseia na PROPR_!EDADE F'frlVADA DCS 
MEIOS DE F!<-ODUÇÃO, po.c 1..:ma classe: a Burguesia. Em fcmçao de rn2.nter seus interes
ses ccon;micos a �uguesia ccntrola as outras esferas da sociedade: a politica -
JurÍtli 2. e a iJcolÓgicw.. Podemos a.firrn;:i_:t c:uc o C;:ipiL;::tJ:i.smc se 1iaseia na explorção 
d wn;:i_ classe sobre a outra. 

CcJ110 2.co1 tece a exploraç::Ío ??? 

Durante mui tos anos a Exploração capitalista era tida. como algo r.-attir·al e a 
riqueza conio b;nção divina, até sue alguns teóricos elo Moviment o C'Ferár:io, aprnfu� 
dandc o funcionamento desta sociedade cor.seguir2m decifrar o tal "misterio" e des-
ta fon.ê, explicar como acor:tece a exploração, 01.:: seja, a origem d.:-1 ri queza de vns 
e da miséria de outros. 
Para tanto torna-se necess�io conhecermo·- : de11orr:inade. MAIS VALIA. 

Vej;:irncs o exc11:plc seguin_:!=� 

Numa fábrica de bolsas 10 operá1·j c-s trabalh�vn 8 horas por dia e ··· 1 ·1e:nt e prodv..-
zem 1 OC·O bc ls as. 
CadCl bolsa é comercializt,da 2.0 preço de 50,00 (cin qucnta cruzados novos). 
Subtraindo 2s despesas com n1atéria-prirna, desgaste ele ni,:1 quinas, etc. - cliarnado 

( 
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CAf'ITJ\L CO.NSTANTJ;, - incorroradc cm cada bolsa, sobrwn 35,00 (Trinta e cinco cruza
d s) s brc co.d-i tunn del.::,s. Como nestn fnbríca S•.· p·oduzcrn lOOC bolsas mensalmente, 
si9111fica que criot,�·-se umvalor de 30500,00 (Três mil e quinhentos cruzados 1 ,ovos) 
Dividindo este mont 1 1te pelo nÍui:ero de trabalhadores conclui-se que cada trabalha. 
dor co11tribuiL1. com 350, 00 º 
l-lns quéll o sal;rio dcst,,s trabcilh.:.i.dores'??? 
C.:.i.�b 1..un cleles recebe tnt.:11s2-Jmente: 100,00, re�ulta.ndo nwn total de 1.000,ílO ..

O que será .feit o do restante, os 2 .. 500,00 ??? 
Ser;o cn:bolsndos pelo cupi talistct.. Isto é a l'-5.AIS VAI.TA, o rnctor do :,d stema capi-
t;:i.list.:i.. Nela reside e tal "misterio 11 ,. 

Como se isto não .fosse sificiente os Cê,pi taJistas buscam outras formas de aumentar 
,

a HAIS 'ALIA, atraves: 

Vej.::unos cada item: 

DA INl-'l.,AÇAO 

AmmNTO DA JORNADA DE Tli'ABALI-10 

DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

A I!!FLAÇÃO: Quando de alguma forn,a, seja a·través do at1me:r:to salarial dos trabalha 
dores, a t-:ais Valia corre e- risco de ser reduzida, os patoes imed�atamente provoca 
(m) a alta generalizada dos preços - chamada Inflaçao - como forma de rec.;:i,::erarem

< 
rv ; r,., 

as passiveis perdéls. A Inflaçao e, neste sentido, um mecanismo de acumulaçao de 
Cari tal. 

O Al'ME.NTO DA JORNADA DE TRABALHO: O aumer.to da jorna atrc:::vés das horas extras ou / 
ainda exigindo ma:ior Lntt:ns:idade no ritmos de trabalho, os capitalistas conseguem 
aun. 'llt ar u � .:1is ·V-ilia. 

A INOVA ÃO TECNOLÓGICA: O capitalismo provocou diversas Revoluções tec11clÓgicas, 
come forma de ;:i.umentar a produç:io, barateando--a e I neste sento reforçando ainda / 
mais o a.ctu1,u1o da Mdi:. Valia .. 
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AS CI\RACTERÍSTICI\S F'U��].'AIS DA FCOHOV.IA CAPITAL] STA: 

* A l.IVll'.E EM'Pll'.ESA

* A .A.NAl{QUIA DA PllODUÇAO

·)( l'1S C.r,l"ES ,ÍC:LICAf:

Nos pl'imeiros .:i.nos do Cwpi tal ismo havia re-" triçÕes e rcHulamE·:ntaçÕes em relação a 
produção e ao Comércio. Significa dizer que os p1·imdros capitalistas não tinham / 
tot,ü li rdndc no se11tido de dcci.c..1ircm o que produzir, �om�pro9uziE_ e para quem 
Vt11Jer. Tais restriç·� e.; er�n colocadas pelas c-oorporaçccs (associações por pr o./:i
ssão) que restavam do Feudalismo e pelo governo de cada pais. 
H·s t.':::tc ce>11por1.wnc:nto ero (É) incompativel com a mctc1 capitalista: O LUCE!RO. Nes
te st:·ntido é que os 91-'a.ndes teóricos ela bi.;rgc;;esia paassararn a defender: 

A livre Iniciativa 

O Livre mercadoº 

Noutrc1s pala'Jl as, liberdade para produzir e Explorar. Nesta conc.r-i:ção, o govtrno / 
n;o d ..,vcri::i. .inlcrvj 1', ncn: mcsir,o -�.:is rel.:i.çÕe.9 1-ntr<:: patrÕc!:: e empregados. Mais tard 
de q0 .:2.nc.o o biche ccir.eça a regar é que o governo passa a. no::matizar estas relações 

A A t.RQUIA DA PRODUçÃO: 

Na So iec.iade primitiv- a decisão do quÊ produzir e da quantidade a ser produzida 
er2 wna decisão colei t_i Vã, todos particip�vam dela. A produção era voltada pê::ra .ê: 
tei der às necessidades do conjunto. Façamos um parc1.lelo: 
Na economia Capitalista o objetive é o LUCRO, ou seja, ainda que ê:i necessida.de se
jo.. a de :i;roôuzir feijão, os capitalistas ir-ão produzir trigo por que lhes dará ma
is lucro. Assim no Cap:i talismo cada empresa tem a liberdade para. produzir o que 
tem c1ui' zer e dar à produção o destino que bem quizer. Não há um Planejamento (Jlo 
ba1 da Fc011omia. PFl.ra eles, esta é uma liberdade natural, que implici.�., também, 
na concorrência entre os próprios capitalistas e que, históricamente, provccou a 
Forma,.ão de Monopólios (Trustes e Cartéis). A P.nar, ... tiia nc1 Prod1.,ção é determinan
te na existêr,cia da Jr.F,açãCJ, pois � medida que se utiliza muita matéri2. prima 
ocon·c a escassez da m · sllla, fazendo subir os j,reços, que serão repassados ao prod� 
to f:i.n;:,l. 

AS RJ SES CÍCLlCAS: 

Nc1s sociedades que antecederam o Capi taJ ·j ·;· · · . . i:· ..:s 2,ccnteciam quando ocorriam/ 
calamida�e:e: ,'.2,tu.rais, do tipo:_ enche�t,;:;, . ..:--:e::.::;, ter ·emc,tos, epidemias e (JU quanclo 
aconteciam guerras. Nestas oca.s.i.Ões e que fétlj:.av2JTI pr ndc;;tos para. suprir as necessi 
dades. Eram c:ris es d e subprodução. 

No Capitalismo ccorre mr. ft0r.Õmeno surpreendente: a crise é rcsv1 ·1-- ··'� da SUPF.R PF.0-
DUÇAO. Vairos aos detalhes. primeiro, corn;1reendendo que as c: ... .i.:::.es �le Super Produ
ção obedecem ao seguinte esc,,ueJT,a: 
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/\ l Jl ;1,: 

são ch3madas CÍ ljcas po.c que rep 'L m de tempos cm Lcmpos. 

AUGE 

N e"' i -uJ rc·f rcnt' ; �1.:ris V,7.lio. vimos que J.Ull.<'tll ,7!' ,,pr·odL,ç.ao é 1:ma elas forma!:l / 
qu.__ os ca�italista s têm r-,�ra aumentarem os seus lucros. Vamus ver então o ,que 

acontece quando se produza m Exce$SO. 
"amos explicar se8uindo o esquema acima apresentado, mas caracterizando-o a partir 
de uma en:presa. 

O A GE é aquele momento em que a produção está crfscendo no irite::·ior da empresa. 
E o momento em que os pi:ltrÕcs intcnsif.tca.rn a jornacl,7. dc· LrCJbalho e buscam novas 
forn"s pu.1·0. u.tun,'nlar'm a prcduç::Í.o. Ncsle scr·titlo, _i11Lc·w,if.ica.rn, também, a. escpJo
ra<;â,1 Jcs trabalhadores. 
Mas o que ocorre depois??? 

Devidc ê Anarquia da Produção várias e:mprescs cstao ,7.0 mesmo tempo produzindo os 
m1...'sm,s prodl!llls. Como resultado d.isto vai J,av '!' 11" 11,·1·cado una qt,anlidade excC:'ssi 
v.:1 ,k' pro,iul s, ou sC'j,J, �Jr,,,,.i,, úl'l':'l < 1 Li' pr·otl1,1Lo·;, t·c,11I 111,7..is w11 u.0ravu.ntc: rcduzi
d;;-,_ dcnanda (pouca procura). Ncslc momen1o ccm1...·ç .. l o. l1,1vu· o UE�A(,UECIMEN'l'O até che 
gar u fEPRI.:f- AO. 

â.S REA CE�! I't•S CAPITALISTAS DIANTE DE CADA CJ{JSJ.::: 

* I'es cmpregc em grande escala para manterem c,s 11.1.c.ros.

-)'· f.cbai }:a.menta salarial 

* Mais Inovaç�es tecnolbuicas.

Obst:rve que o conjunto das medidas ·: ométdas aprescni_;:i_m il seguinte contradição: 

* Rcl v� .:dnc1.:l mais o rr,ercaJo cor:sumiJor

* Atuncnta a prodt,içao ( O que fv.z ,··c,ir· que as crise·; ·;t·Ju.rn permanentes ) •



AS E'l'Ar'AS DO CAPI'J'J\LISMO 

O Capitalismo para atingir a forma atual chamado de Capitalismo Monopolista/ 
ou imperialismo, conheceu outras etap.:ts, assim classificadas: 

* Acuinula6io Primitiva

* Capitalismo Cor.correncial ou Liberal

* Capitalismo

Vamos caracteriz�-las: 

�bCU};ULAçÃo PRIMITIVA: E a f.:tse 11a qu.:tl ocorre <J. tretnsição do Feudalismo pa.ra o / 
Capitalismo. E quando ocorre: 

�- A concentraçao da riqueza 

* A liberaç�o da Mão de obra

o < divisâc especialização * irnc:io da e do trabalho

* o ô.pê recimento das Manufaturas. 

O ... ERVAÇÃO: A pilhagem, o comércio d<J.s Manufatvras e dos escravos foram as bases / 
que sustentaram f·sta etapa. 

O CAPITAI.ISMC CONCORRENCIAL: Suas Características: 

* Comcorrênci.a entre os capitalistas

* Internacionalização do Mercado de consumo

Dur.:i.11t e esta fase o capi t.:i.�ismo foi caracteri zadc pela existência de wn grande nú
mero de empresas err. C!ada 1·arno, cuja concorrência er.:i. brutal entre elas. As rr,erca
c.orias, cora o intento de se obter rnaü: lucros eram vc.ndidas a oaixo preço, o que s 

" ,( , • rv 

so era possivel at1·aves de baixes custos de produçao e cem o aumf-nto permanente da 
ofert.:t de produtos. 
No decoorrer deste processo rrui tos capi t.:tlistas não conseguiram ·,icbreviver e um / 
nmmero reduzido acabam Monopolizando o mercado. 

A primeira Revolução industrial ocorrida neste período veio favorecer a ampliaçãc 
da quar1tidade de produtos no mercado, o qve levou cor,sequent:emente a necessidade 
de ampliar o mercado internacional, ou seja: os produtos p2.assam a ser vendidos 
nas colonias. Um exemplo disto no brasil, foi A pressão G_Ue e. Inulaterra exerceu / 
para a 1 i.bertação dos escravos, corno forr.1a de ampliar o mercado de consumo. 

O CAPITALISMO MONC1POLISTA: Como vimos anteriormen ::e , o Capitalismo sofreu um / 
processo de co1�.ce11tração, que resultou, consequentemE·nte no acÚmulo do cc:1pi tal 
nas mãos de poucos grupos econômicos. Se na et··r 7.nl criar p que. predonin� é a 
e:>q:iort.:i.ç�o J� mcrc.:i.dorias, nas fase eles Monr· .. , vnoém , chamada imperialü:ta 
o q�1.: predomina é e: Exportação de capital ,,..,1.nheir . 8sta foi a forTj'la encontrada
p.:1r., .:i.pl:ic.:i.r o Cc.1pitnl E)<ccdcnl e e ;;o mi.-smt:, tcrrlJ o nn11 Ll'rrn u. depcrndência dos:: Países
do terceiro mundo. (Parte <la u1vida externa dos pé:!Íscs subtlesenvolvidos, têm ncste
tipo de reJaçâo, a sua origem).

� � 

A exportaçao de capitais fortalece depois ela lª guerra rn1,mdial. Isto nao ,11:er dize 
(r) que hoje não haja eJ:portação de mercadorias. Exister, rras não é o q-ue pr·edcmi_
na.

ll 



AS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS: O AVARÇO DAS FORÇAS P�ODUTIVAS NO CAPITALISMO 

A Produção, na gênese do Capitalismo, baseavã-se ern pequenas unidades famj
liares e t'ra es11·i tamer.te ;,,rtesõnal. Naquela epcca sirande parte da população morri 
a de fome. 
O Avanço das Forças Produtivas Ciência e tecnologia associadas - é que vão prov� 
car profundas m1,.danças no Modo de Produção capitalista. 

O primeiro ciclo é marcado pela dominação da Energia Hidráulica , que torna possÍ
Vl':J a rassagem da produção individual para a .EE·odução cc-letiva. Há urn enorme au
me1�to r.,a produção. O trigo socado no pilão ·· com a ereruia hidráv.lica - paasé1 a 
ter o moinho. A Fundj ção, tambérr., scfre mudanças: e• ;;,c;c começa a ser melhor tra
balhado. 

A prod1,;çaci avança Ehl tnmos QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS. 
� , , 

O Capitalismo continuou evolui!'1do e a [;egunda Revolvçao tecnc-logica e ma:-·cad.a pelo
domlnio da Ene!'g-ia à_ Vapor. (;(:,ir, ela surge o tra.r.i.spor Le de massa, ferrov .i ário, na-

, , ,,... , 
vio, a industria. A Indvstria textil e a principa.l. 

M.:is a oletiviz.:i ãc (so io.lizo.c;:;o) di:I 1�roduç�o ccorre dcfinitivamc11tc corr: éL tercei 
� , , 

f ra R voltiçao tecnologica que foi atraves da BNEltCI/\ ELL'.:'JlcICA. 
ObservtJT1, pois, que todos estes ,:vanços centrib1,.Ír:lJT'. parc:1 a sccialização da pr·odv
ção, ou seja: o Homem foi através deJas sendo, grado.tivarrc::nte, c.fa[;tado da produ
ção i:articular, individua], e incorpor,�(•O a0 processo Je produção em urande escala 

Atua_lmente vivemcs o ciclo d.::i EIETRÔNICA (recotização, Informática ••• ) ass�nalado 
como o derradeiro ciclo tist6rico de Capitalismo. 

Se o desenvolvimf:nto proporcione.do pelo Capitalismo é superior a todo o d::ser1volvi_ 
me11to p�or;orcionado pelas sociedades anteriores a ele, pc-r outro lado o capital is
mo começa a'..)ora a atrapalhar este desenvolvimento. Começa a haver un. choque entre 
as RELAÇÕES DE PRODUÇÃO e FORÇAS PRODUTIVAS. Da seguinte .forma: 

* As relações capital is tas ..:c.meçarn a d::ficul tar a utilização, em grande escala, de
tecnolc•gias avançadas, pois estas trazem r,roblemas té.,is como: desemprego, acirra
rr.ento da luta de classes, redução do mercado consun idor •••
Cor.forme Chice e G:;.l cantam em "Cálice": "De tanto gorda a porca já não i..'\Xlda".

Por outro lado, os países cuja. implantação do sccialismo se deu sem uma pré
via base tecnológica, v;m enfrentando sérios problemé,s. Neste sentido uma srar.de / 
contribuição do Capi talismc está no fato de propicio.r esta b;_�aterialyara e.

transiç�o so·io.lista. 

O SOCIALISMO 

Segc:rdo Jr!l-'.i tos, as idéias socialistas vêm ser11::.o clisserr.inadas desc.e a ant igui-
, , , . , 

dad<: grega. A ideia em si e mi;.ito amp ºªº /\inda }1(i�e ho. rn1,Li tas formas de 1.nterpret� 

la. Alguns ad:am <iue .. 1 forma de vida J.os prirneircs c..:·i s Lãos r-::·a sccialista., de ig� 

al forma as Comun:idad s primitivas. Outros têrr. l1m;;L vi,;;o rna:is cientificc,., mais te� 

l, nú 0�1.ca. 
No sÉculo XIX, mais precisamente depois de H:20 deseu,, dve-se entre alguns filÓs.o-

fos o cl'!mrê-do SOCIALISMO UTÓFICO. Este apresentava falha por não ter um método e.
. ,( . . , . pl'i nc1p1os uni tarios.

Cc1.,be et Karl Mo.rx, pr:i.nci palme1�té:, a labor2.,.âo da 1 vor· i o r,ocial ista de caráter / 
Científico. /1. través Jo M.:.ttc:rialismo Jlis tÓrico Marx dc!,t.Pvolvl�rn,1 um estudo da soei� 
d ades onde dtJsv,=:r.da - no caso do capital ismo ·- as lcis b.fts icas que e rege, e con.§_ 
tat.::i ser a P1·opried.::ide P_!'iv_a_d� e o. M.-Jjs Vnl:i.a os eJ(·r:H :,Lor, fundamentais que o man
tém. E ª'.JI esenta, sobr1.�t t1do a Mais Valia cerno e elcr.1cr· 1.0 cspe-d.fico da exploração 



capitalista. 

Como e:X.p1_1iêu,..:jet l 1 isLÓrl ·et o Soci�Lü.,no ptlê:S ,, (·Y.i•:;Lir a µartir de 1917 na

. •  . 
� 

Russia e se amplia por outros paises e contincntt'S dcpu .i.s da 11 gucrro. mundial. 1-la

Améri R I etina , é'. pJ:·imEira expcriêr,cia socialista inic.i ou-·se ('ff Cvba ern 1959, tt:ri··

teu-se no Chile no inicio da Jecetda de 70, mas foi d r!ubada ,� elos militares, e

a e ::p ri" ncia mais recent é ..:t ca Nicdr·.;_g·,.·a, a part:i r d.e 1979·. 

A popt-üaç;c mur..dial dr:s pwÍs s so i Ctlistas aL·u,1J nll'r Lc é de aproximadarnEntP 

l/3 ·e iodes os hatiti.lJ:'\es d�-1. terra •. Por outro laJc-, (:·odo. urra destas experiências 

dcs nvolv -"'e d forrn.1 p C\:l.i ,1I', op1·, ·s 11t;:tn 1o -,sp1:c los t,:: ferentes e até diverger:,. -

tes, l"io se1�do ;icrtanto e:iqJcriêu ias hornogêni.:tS• 

Ü SOCIA 1:,.J sr-m UlfLIC/1:

* N remodela ão da BASE ECONÔMICA Dl\ SOCIEDADJ�

ç s Poli ti1-:1s e i.dcoJ Ósi é\S. 

e cunscqvcnt crr:ente cm transfofü:lgT 

* A socialização dos Meios ele ProJ.,;çãu

,)(- e fim det Anarquio. no prodw,'.;_o

,)( 

- Ecor.,ÍDica dos trabalhadores 
A /'luto-g stao 

o domínio tecnologico 

A SOCIALIZAÇÃO DOS MEIOS DE PlmDUÇAO: Concrci é·mc-nLt· estamos dizer..do que na socied

dacl.-· soe i l ista , ai. F.;bricas, ra endas, e toJos os Mei os ,ic Proc!vc;ão rassam é• ser

rropricJ�dc Co� ctJ.vn (10s 'l'r.::it·.1lhi.tdc·rcs rompendo cem a rro·rr iedade r:rivõ.da exerci-·

da pela burguesia rc sisiema caritalista . 

O FIM I:A AJ\TARQ1QIA NA Pl,.ODUÇÃO: Como v imos aIJtE!'iormcnte a produção no capitalismo

é '12-nrquisada". PA decisões quanto ao que proc!uzir , come proc:uzir e para q1).em /

proJuzir s;o tomadas por ceua , 2,pi talista Jc acordo corr os seus interesses. não e

xiste 1,;11 Pl2r-ejarne·nto Global que J eve ern cor-ta as necessidad es d() r;ovo . 

No f,c-ciali�:rno a Prod.,;t,:;o dev r; rcsµoncler às nE-cessj dc:t i�es, ou �ej a , deve estar em

�·ur�çâo do Homem. Semelh,:mte ao q1)C havia na soc.i.cth<.lc primitiva, deve haver um /

PLANEJAf1EI�'J\ CLOBAL DA f.CONOMIA Jevcmlo e:spc:ci ficar priorida.cles. 

A P.UTO-GESTAO DA ECONOMIA: Nas experiênc:i as socialütt1s onde a Cest'ào da Economia 

1 ão é exercida pd os traba]had ores, as consequências têm sido d2,.s rnais graves, roi

(s) a partir Jo momento que a Flanificas·ão eccnÔmica é feita exclusivamente por /

t'cnicos, sem a participação efeti va dos trab2lhadcres; dá-se origem a uma burocra

cic:1, a exemplo da URSS; Neste ser.tido é que os L1'abc:1lhadores não devE:rr ar enas con-

trolar a ?redução , mas sobretuJo faze:·crr ,:l /,uto-(:c,. tão . 

O DOMÍNIO TECNOLÓGICO: A tecnc,losia . ,.q>.i La ;1r.o, significa um mal para os tr�

balk1dorcs, haja visto a sua utilizaçao are1,as un fvnção de acum1-1lar· capital nas 

mãos Je i,;ns poucos. Mas a tccnolog i. et é uw rna.1 c:rn n:·1 ação ao ca])i tal ismo e não em 

relação ao socialismo . E neste sentido que na socieda6e soc.ralista deve-se seg1.-1ir

avançaJ'ldo nc, iomÍnio tc-.:nolÓsico, e mui to especialmente como formé1 de ;,:fastar o 

!!ornem de tetre.Pas pe :osas. Alérr dis Lo �:e com a I ccnolog io. as condiçÕes de aumentar

e rr:elhor2,r a '.,roduçao são mais amplas, significa, n -ste scr'.Lido, socic:1.lizar a a-

bund;nci ;i. 
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A Ol<CANIZAÇÃO POLÍ'.l 'ICA NO SOCIALISMO: 

O Estado Socialista: E evidente, como sabemas, que o Estado sur-giu, historica -
mente par�t garantir o cor;trole da classe dominante sobre ,o cor;junto da sociedade. 
E ne��te �f:·:;tido e Estado 1..ir.1 me.car..ismo de opressão. Pa.rece contraditório, partindo 
daÍ, a existência do Estado numa ·.oc:i edade Socj alista. 
Primeiro precisamos COT!lpree11der que o Socialismo é um,.'t etapa ela sociedad.e, uma fa 
se de transição p,.1Yê.1 uma outra sociedade superior. Porta.n-to ainda. se convive no so 
cialismo com algum s contradições. 

O E�,1ado SociaJista Clunprirá o papel de garanlir o exercício <la democracia, 
do poder político dos trabalhadores, c:1.i.Ferentemer.te cc Capitalismo onde o Estado 
gilI o.nte o }:\) 1e:' da l:ursuesi:i.. Assim, no socialismo, as leis, a administ1·a.çã0, as 
J.·c,y·ças Arrnc:,das são reestruturadas de forma a responde!' ao�.; interE:sses coletivos /
d s Lr;:i.b.::i.lhudores.
O ;:stado !30ci alista cur.1prirá o papel de tormar a burguesia , a classe dr.minada,
pois l"ro, n exemplo do ChiJe e Nica:::-ásuo., a buru1,;csüt vai vtilizar todos os
meio$ J-'c-ra retorH,;1."-SE' ao ]JCder. Porem f res.sal ta-se que a. hegemonia dos trabalha
drt:s Hão "xclui o pluralismo polÍ tico--idec,lÓgic(1.

A PARTICIPAÇÃO _!'OLÍTICA DOS TRABALHilDOltES: 

Seja participando DIEfTAI'-mNTE do p.1c.e:r. c,u através de representantes, a part:i
cipação dos trabalhadores é condição fund·2.mental pata a existência do socialismo e 
p.::i.ro. i1 ;;allt, SLl}-'l:r.:ic;-nc, cnqn.::i.nto fos Lronsl tÓrL1. Socj .::i.lisrno e J:lcmc.cracia. n�o SE· n� 
param. ,leste sentido os trabalhadores deve:..�ão particir,ar dc�mocraticamente: nos sin 
d:catos, associaçoes de moradores, nos p.::i.rtidos poli ticos, nos orgarüsrr,c,::, do Esta: 
do, ma_ sobretudo, na gestão econ�rr.ica. 

A MAIS VALIA NO SCCIALISMO 

Conforme aprofundarncs no por.to sobre Capi talism9 , a Mé'Lis-Valia é o ei:xo da 
exploração capitalista. Não se <.0xplica. o Capitalismo sem compreendê-la. 
Se e:, Re.-·c] uç?io socici.lis l:a 11ão ac:.,:iur C1Jom .::i. Mais-Vci.lici. cstê:l Revolução pode ser c·la
ss ificada como sendo wnct Revolução de fato socialista ??? 
A l1olêmi c-, qn::inclc s • .:1n· lisa .:ilgumus c:x1 criêncici.s d i Lus socialü:tas , gira cm 1.or 
no desta questão. 
SegLmdo pnrecc-rr,e Karl Marx não f.:ila cm f .irn da fbis V;-i.lj a. O problcrr.a em si não é

a st..a e:xis tência, mas o rume que H1e é dado tanto r,o Capitalismo, como no social is 
, 

. 

-

-

mo. Compreer.der.do 21ssim, quando a Mais Valia e aplicacl;:i. em .:?unçao dFl.s r:ecess ida-
des coletiva"',: Ed1,,c .. wã", Sa{iJe, rnora.di�t, la�·cr, i.ni'racslrutura(comunicação,estr·a
das ••• ) co1r,o acontece no Socialismo, ela, a Mais Vaba, nã() �ignifica 1 im mal: dife 
renl 111 t1t de C:.:tpitaJismo. 

O \'\:r:.gc passa .::i. existir cp;C1ndo, t,u11l �111, no "so ·j,1.l.i.srno" os 11L;c a ê1.dministram 
adquirc111 prcv:i légios tais, que -ca! 1arr se C(lt·s ti tuindc- 11uma classe à parte, a excm 
plo do q: e cccrJ'e h0jc na Uj�SS, p.C'incip.tlmcntc. 



A IDEOLO ,IA ANTI-COMUNISTA: 

Desde o surgimento, no séc1-üo J'é.issado, da teorj a Socialista/Comunista , a 
t,m-�l•csi.:i v� -se :1rrec<;2-da d p<!rder seus µrevilégios, ccrr.o já <J ;,(:rdeu em mui tc.,s 
;,:!ises. Por co.usr1 e isto tem desenvolv j do um si�:temát ico teJ·rorismo anti-comunis
ta, disvirtua11d '-·O -:· cl.:i.ssifi;:it do-·O c.:::t forma mais .::uncllron l:adora possível. 

No brasil, µrir_c:i µetlmenle deµois do golpe de 6'1, os mil.i tare� deitaram e 
rol ra1n em cirn� dcst.::t idcolouio. J\mec.lron'LC1r.:::i.rn c,s trC1bet.lhadores não con!;cie·:tes, 
faz.,:nc.o-cs crer que i.o Comunismo não r..:tv<::ria Familio, não haveria leberdade reli_ 
giosa, e que, enfim, seria o !'E:in2.do do d sr spei to. As µ(:·sscas não teriam mais 
as �l,as casas, nem os seus utensÍJ ios q,:e, inclusive, .:is mulheres seriam coleti-

L,.�1,\Js. Sul,r, cslc Lllli1110 rü1tlü K,tr1 M·u·x j: ll.:.wi,1 1·\·Í Lo ú. .•;cr;uinlc obervn.ção: 

" Fara o burguês, sua mulher nada m2cis é que um instrwnento de produção. Ouviri-· 
do di0 

l' qu os :i.nstr-um nlos llC prouuç�o scrÕ.o explur·uclos ern comum, cor.clui na
turalmente que ocorrer� o 1rE.sn,o com as n11;,:'..h res. Não irn.:tgina que se trata p1·eci_ 
sarnente de arJ'a---.car a 'muJ her de seu papel Lle:- simples instrumento de pr·odução." 

Co.ce t:S lnre er que o so ialisrr,o pror,Ões a C'i�·letivizaçÕ.o daquilo qlile é coletivo 
e nao d que é par 1· icular a cada individuo. Nesta corr:preC"rsão ê· socialização não 
quer, de forma alguma, desê.-prnrriar a prop1··i edade privada dos bens de cor.sv.mo: 
a c<1sa onde mora.ires, os elctro domésticos, roupas· , e' e, mas !:' im coletivizar a
quilo qu� � de fnto ccl tive, rn.,1s que .hoje está nas rn;os de uma minoria. 

A SOCIEDADE COMUNISTA: 

No é;Oc:'alismc, a regra é: 11De cada wn �:egundo sua caret id�de e ;i cada um segundo o 
seu Lrnt nlho." 

No l�o; 11111 i ::;1110 ,l l' '�lt'.7 l: "� c;,dLl 11J11 <;1'\Jl!ltclc <;1,,� r·,,1,,w i ,1, cl 
.:::t su.:t ncccssül.:::tJe." 

No social is1,�o ainda h;: 
-)( Estado 

* Lula de classes

* Avanço das Forças Produtivas

eu cndu um sequrido 

Nc :::ocic1 Jismo rompe-se com as conlr.:::tdiçÕ s e supero-se as necessidad��. sobretu -
do 110 c.::unpo Lcc11c.lÓuicu, c<.11110 h;:sc por';, tun,::i •;ot·iv,l,l'il· , c 'rn ·>·ssc'.;. 
Não existe 1�enh1;n cl exper · ência no mundo contemporâm·o qL,e r,oss2 ser cl�ssificada 
ccE:o omnnist.:::t. 



.. 

/\S J<XPl·:J1.1f.:NClJ\S SOCJJ\Ll�,Ti\:.; 

Mui t 1. ,,mtoro tenham -1prcsc•1 L-1do .:tv..1.nr,os considc'r;vc· i ·; crr ·i odos os campos e 2s
p•,·, ,,:;, :1:.:: 1.':-;p,'1'i�11,�L,:.:: ·;,:,·i;-1I i·;l,1·: ;1.1,1·l'';( ;· 1 L,111 ,,,1111 (-111 1,m·; ,;(r i c de .1 i rn ilcJ.çÕcs e / 
Jif c-uld,:idcs, P.lu1..1m;:,:;: jm1-,os L,:is por c01tuir,Õcs his L<H' i l'2S e outras por razÕe�; ideolÓ 
gic--s. 

-li· L'.X i. '\l'l\'\S : Putl i l i ·u-llli l i L,r l' ( -cu1 · u11· 1 { 1
"' 

,_:; • 

.,, 
. t ,v 

(1 Atraso t cnolo91co: mui Los dos f,etH''J q t,c Fü.c1·,·u1: 1·cvoluçocs cnfrcntararr. e ain 
,l.1 ç111'1·1.•lll,t1ll •;�'J'ÍUS ]'J' Lil,·111.is lll'•;ll.' l·ct11q,u. 

* J\ p.::irti i�ciçÊÍo :los l.rub-11.1,o_<iorcs: I::rn mtülos p,11·;('•; a. po.rlic.ip,1çao dos trabalhad
dores é mi,ito limitaJ.a e o ccntrolc sobre suas orS)anizaçÕes muito :.:arte.

* O Fort.:tlecimcnto do Estado: Vimos que r.o Sccialisrno e Estado é Operár·io, mas q
.,, < ,,.., , . 

q�e devera deasaparecer. Nalguns paises tem ocorridc o contra::.0 10: o estado vem sen
do fortalecido e até mi::smo cor1 orr.pido.



-AJ?.IALÉ'l'IC:A 

Existern duas m2,n il'&$ 1-ásicas de se cnlcnder e explicar a realidade. 
lllllêt 111�.ncir-1 hum u Ml'.:T/\1•'1SIC/\ e ouLr� ·J1c.rrad,; \1\/',LÉ'J'IC/\. 

. ' ' VciJ��o; o que e wna e o que e a o�tJa. 

Ot ;.1'tdo J u'UUt\ Lct1nU!.i JH..:l.:t or iuc111 tio hu111v111, pudL:rnC•!J cxplicá.-lct de c.1·.,.ns 

,·e l'lissu·111 s CJlll' o l10111u11 •1 <'<,l<1. 11v•;l<· m1,1nclo porque foi criado
nor Deus, estamos danc'.l1 w.�.J. xplicaçã9 
rito divi·10, a criação do homem. 

;v:E'I'AFÍSIC/\,ou seja,atribuimos a vrr· •::spÍ--

qu U YIUIIIC/11 que está neste ffi�ndo é �'.;1s,s o. col\Lr;rio uisscrmos 
:.ruto de wn processo, de u1.1a evolução cJ 
mos da1 1do wna ex-plicaçã, 1 DI.ALÉTICA, ou 
r,rocessc de evolu ão da natureza •. 

esi::,éc.ie,u.e tirna evolução da raça,estr:1.
seja,eslarnos levanóo em conta todo o 

A rr,etafÍsica considera. as coisas acabac'12.s,criadas,prontas,imutáveis. 
Nt.::SSC "'�ntido a e:�plicaçn 111 tafÍsictt ; twnbém UJllet explicação idealista, já <1i1e e.9Cr, 
plica a realidade por uni e�,1-Íri to divino. 

A dialética ao comtrário,para explic2r a realidade,leva em conta todo 
o processo ,o mc-vimento dss ctiisas, a mt,.tt:ir,ça, e. construção.

2-0RIGEM DA DIALETICA

A ro.l.J.vra diol;lic<J tem sua oriucm n.:,, Grécia Antiga. 
r·IALEGr.rn, que significa diálogo, discussão. 

Como podcmús per cbcr,u.iscusr,ãç, siunif'c;i uma luta c!e idéias cor.trária 
Mas da sua origem até e .século pass2,d01a dialética nap passou de gran

des disaussÕes er,tre idéias contrárias. 
A µártir do sÉ,culo XIX,com wn filósofo alemão chamado F.P.egel, é que a 

dialética adquire o sentido mais prbximc daqve:e que irá nos servir. 

KARL l-:ARX E Fl<IED1tICll ENGELS 

É com estes dois suje,tos que a dialética ganha o sign.ificado de método,cu i;.ma. ma
:-:.eifla cte se explicar a realidade.Este método ganhot, o nome de Mate.!_'.ialis�o Dialé= 
tico • 
}:ater:i.9:!��ta - ;)Crqve busca exJ:licàr a rE'aliade a partir de elemelltos ma.'i.eriais. -..

Dialético 
J1,sca>1do ver a realidade de frente. 

porque estuda ,is leis q1·,e ex1 J ic�-vn dcs,·1"volvimento da sociedade, 
consiu\:ranJo as cci�.J.s(sccicuaJc e n.J.Lurcza) cm contante tr<1r-sforrr:a-· 

ção(nascimento,desenvolvimEnto e morte) 

Ao criar esle m�Lodo - M.J.tcrialista Dial�·L.iC(J-· Korl Marx e Friedrich En

1 1 bar ram alg1,ma"' l-'1·s,c:errundo eles•.1eram comuns tanto à nature�:o. <·orno à .his:ge s, e a a ,. .., "" - " 
tÓria hwnana. 

3-LEIS 9� CIAL�TICA

1ª - Lei da passagem da quantidade a qvalidade. 

� 
n r·r()c sso de tronsforrna<;Ô:o d,\s coisas se faz por"sal tos". Muda.nças mu,

· d t 'd d v o se acrescentando e r,rovoco.rn,em deterrr:: --(.., '"· m<Jr.,rnto uma 
n1mas e quan·J� i:l 

mudança _qualita!iva_. 

.. . 

Na Natureza, O a quecimento da água.Sua-tempen,tur:,� se eJ.eva gradat�v�ente.Q1;-1an-
7 

Jr, cl':ega a l00Q,a água entrn cm ebuliç-ao e :.,e tri..1n:;forma em vapor �Esta r;11mc1Jra .L 

m. danc;a é quantitativa ,oLl se:;�.,aai:_mc:nlo de C.J.lcr,;1wncn.to cla t fltlalff:k>:o!.ae:I:� Lcmr-eratu-

ra. 
Ao p.J.ssar do est�dc �Í<iuic!.o para o e', La<i(I r;,3,:;os,.,, acontece a mudança de

-· - ----- .-.1 ___ ,,... - ,... .... -. 1 ..; -f- ..., 1- i , r-. 



... 

. .. 
Ao passar Jo e!J L<.tJO 11quidp pi.1ra o L:s L;_tdÇ) UiJSOso, acor.tccc a mudança de 

ql-",alidc.d e ou mudança quali ta.J:.ivi:\_. 

!Ja Sociedwde: Cons atamos que como na 11atureza, iJ. s , iedadr- está aw permanente 

1 sf,,r: w ��0 1 cm rKrm.;1r.0n·· l'. 1 1.cvJ111c11.tu.E.atv movü1c11Lu t·cr::.;istc na trans.fo:cmação
J;,i,:da!1Çc.>.S quant i tat i Vu.S em mucJanÇwS q·c·.ê,J.i tat i V;_:•;.

tra. 
dê 

Veja: a :1lguns anos a JOC Q·.: :.31! era L·o1-;:i.rnada ap•cr.2s por Toninho,SabÓia, 
GrwÇa, Gabriel e mais ;n,IDCX'X'Xl>lOO>Iârxsr n<x u.rn ou dois companheiros.Posteriormente assu-
mi .1·.t111 ;i, .IOC o C;i,J·lj�llos,� Nc.\:t,ü. i onc et,u. Rilü. ;1 'l'd:.:i..M.:i.is u.clia"lte outros companhe
l' s como lla111D.r,Zco,llcloiz;_1,J\J11Quri, ickt t.::unb;111 1·u1·i-ur1 se' irncorporando à JOC. 

-

Jiojc scomos este grupo.Amu.nli;:Í s remos mo.is e llliJ.Í.s •••• 
O''SL'l'VC ([Hl' CSt n !J.!bti>l.11.N�.RXl)j' hi.WClldO lllll;t llll.lcl«IH,'iJ. 'i 11;111 Li Lu.tjva OU seja, est� a

umen
l c.U\JO a Y.UullliJ de Je rn' .liL;_wles d-::t JUC.A C;::tll;::t Li Íi.t Vt:HI QU t:nlando o nwnc.:ro dCc! ,jo
vens que cstao participando do prmcesso de tra.nsl'ormação .Istp. orl!la a Nova Soei 

',bde cado. dio. lllu.is prÓxi111iJ.,llUc' é w11a muclançu. qu,1.liLativa ou a passagem da so: 
iedacJe capitalista para wna socicJadc socialisL:i. 

A Rcvoluç�o(muJança quiil.itillivu.) é pus o produto histórico necessário 
de wnu. evolução(muJu.11Ç-::t qu�1.1tlit o.tiva) 

21.f - Lei Lla Interpenetração <.los Contr�rios(Tudo s� trilnsforma) 

I a Natureza : lbna fruta está em permanente transformação.Já foi flor a.Dtes de ser 
fruta.Com o t�npo amadureceu;mais u.rn pouco vai apodrecer e suas sementes e · se 
s 'meo.do.s se tro.nsformarão cm outras t� t�s .fru L ü.�. 

A dialética considera a contradição incrente a realidade das coisas.E 
é justamente a contrildição que e a força que provoca o movimento,e a transfom�ção. 
Ja_Sociedade: Se é llerdade que tudo se transformu.,porque as contradições existem 

forçando a transformação,e 1tão na sociedu.de isto L.::unbém se dará. 
Si1bemos pelil liisLÓria,quc nÕ.o hn soei •cl,1.cle!.1 eternas.A sociedade egcra,._;1 

vista foi transformada nu.ma sociedade .feudal,quc por sua vez deu lugar à socie
dade cai i talist.,. Estas transformações se deram porque ao se consti tirem, estas soei 
edades j� traziam em si as contradições. 

b pela dii1léti a su.bcmos a sociedade.: c·élpi '\.alista também nao é eterna. 
Esta soci'edade por apresentar inÚmeras contradic,.:'ãocs,.força a luta de sua transfor
ma ;.o.t,;as vale lembrar que assi, como para o nasci.menta de novas frutas é neces
sário semear 

I 
para Q transformação da sociedade � 11cccssário a ação dos homens 1 

Pil w. ;:tSSi, VC!lCCr' i:1S Ul\LJ',::tclic,·Õc!J que CStil ctpf'c";('lllu• 

Os homens estao constantemente invenlanclo novos instrumentos de trabalh 
mud.:un r1. ordem social,mud.::un a si mesmos.O velho é •.,crnpre substituido pelo novo,e ca
da coisa ao nascer já traz em si o germe clu. suu. tlcsLruição.Portanto não há coi-

-

sas acabadas. 
Vejamos o exemplo do grão ele milho ;sc o enlerr-::trrnos ele morre(dá-se a negação do 
mi 11\o); ele,: desaparece corno grão pc1ra que a plan La surja como espi ga; produzindo 

o uru.o,u. planta morre .
Portanto ,a lula elos contrnrios é o rnolor de toda mudança,o motor da 1 

llistÓria. 
Na sociedade, es L-::t .Luta r'os contrários dc·ve ser entendida como a luta de 

classes. (Explorado X Explorador .) • E é a luta dos; cotitrário�. ou luta de classes,

que explic; qualquer transformação qualitativa n<1 soQ:iedade.Ao lo:190 da histór ia

da hwnanidacle vimos vários moo.os de prmdw;·;o. Lc,rdJrc-sc que o escravo lutava co�1-

tra O sen�ior,o servo lutava contra _o senhor feudal, e hoje ha sociedade c:apitalist 

0 operéi.rio luta e- .·1tra a burguesia.E cl ssa luta?J\ MORTE DA sociedade capitalias.;..

ta(negaçâo do capitalismo ) é imprcssindfvel paril o nascimento da nova sociedade.

Com efeito, tod�s os process()S 'üat11r�is, todas -� mud2.11çc:1s na �;oc:iedade

en'Júlvc::rr. 2_ luta dos crn·.trários ,ou seja a negaçao da negaçao � J.8 
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PROPOSTA DE PAUTA: 

1 - ABERTURA - Apresentação dos Delegados, Convidados, Observadores, 
Assessoria. 

2 - APRESENTAÇÃO DA PAUTA - Lcitura, Esclarecimentos e Complementações. 

3 - OBJETIVOS - Avaliar e projetar as ações da JOC no Estado a partir do Plano de 
Ação Estadual e Nacional, considerando os processos de: FORMAÇÃO, E AÇÃO dos 
militantes para a JUVENTIJDE TRABALHADORA. 

4 -ANÁLISE DE CONJUNTURA 

OBJETIVOS - Ter uma avaliação do atual Governo, levando-se em conta a relação com 
a Politica Mundial e sua conseqüências para a População, Movimento Popular e 
Operário, sobretudo no Estado de São Paulo. 

4.1 - Apresentação do Subsidio. 

4.2 - Questões: 

a) A partir do subsidio , que avaliação fazemos do atual Governo?

b) Que papel tem cumprido o Movimento Operário e Popular, frente as conseqüências
deste Governo?

c) Como tem reagido a população, em especial a Classe Trabalhadora, frente as medidas.
adotadas pelo Governo, bem como, frente as formas de reação do Movimento Operário �
Popu]ar, sobretudo no Estadp de São Paulo? Por que?

d) Quais os desafios que esta AnAlise apresenta 7

4.3 - Dinâmica - Grupos e Plenário. 

Coordenação: Dudu e Fernanda. 



S -ANÁLISE DA JUVENTUDE TRABALHADORA 
OBJETIVOS - Desenvolver uma análise da Juventude Trabalhadora, buscando traçar o 
perfil da Jm, considerando os valores apresentados pela Sociedade e os valores que 
estamos construindo enquanto JOC. 
5.1 - Questões:
a) Quais foram os perfis da Juventude que se formaram desde 1990? Onde estão
caracterizadas as principais mudanças? Qual o perfil da Jm hoje, apresentando onde ela
está, o que faz, o que gosta e em que acredita.
b) Quais são os valores que a Sociedade apresenta para a JJIT e como ela vai assumindo
estes valores?
c) Quais são os valores que estamos construindo enquanto JOC e como vamos vivendo
estes valores entre nós e com outros Jovens Trabalhadores?
d) Quais são os desafios que se apresentam?
5.2 - Dinâmica -Plenário, Grupos e Jornais. -
Coordenação: Krica e Eliane. 

6 - AÇÃO DO MOVIMENTO 
OBJETIVOS - Ter presente o quadro das ações da JOC no Estado. Iniciar um processo . 
de discussão da nossa Utopia. Proporcionar uma avaliação e confronto das ações 
desenvolvidas, no sentido de ter claro a projeção das ações especificas, considerando o 
PANePAE. 
6.1 - Questões: 
a) Qual a nossa Utopia hoje enquanto militante? E como estamos vivendo esta Utopia
nos espaços onde estamos presentes?
b) A partir desta discussão, como foVJ�ºb.balhando as exigências tiradas�

para as Ações do Movimento? O que se conseguiu avançar, onde estão localiz.adas
as principais dificuldades? Por que?
é) O que falta de concreto para impulsionar nossa Ação? Passos a dar.
6.2 - Dinâmica - Grupos e PlenArio
Coordenação: Marli e Tomé.

� 



7 -BANDEIRA DE LUTA PRIORITÁRIA (B.L.P) 
OBJETIVOS - Retomar e avaliar o processo de discussão e passos dados quanto à BLP nas cidades. Situar as definições tiradas na AN/95, e ver formas de sua implementação no Estado. 
7.1 - Questões: 
a) Qual a avaliação de nossa participação no processo da BLP, deste a AN/93?
b) Situar as discussões da AN/95.

GComo VlllilOS implemenlar a BLP no Estado? 
7.2 -Dinâmica - Painel, Grupos e Plenário. 
Coordenação: Marli e V aléria. 
8-FINANÇAS

OBJETIVOS - Trabalhar a Educação Financeira e o assumir de cada militante. Garantir o mínimo de Planejamento para 1996, considerando as orientações saídas na AssembléiaNacional/95.
8.1 - Questões: 
a) Situar as últimas discussões e definições sobre as finanças, no âmbito Estadual eNacional.
b) Como temos desenvolvido a Educação Financeira e o assumir dos militantes? Por que?
e) Como trabalhar as dificuldades, levando em conta nossa realidade?
d) Como garantir o repasse das Quotas, Dia de Salário e outros para os Caixas Estadual e ·Nacional?
8.2 -Encontro Nacional de Tesoureiros. 
8.3 - Dinâmica -Painel, Grupos e Plenário 
Coordenação: Krica e Eliani, Tomé 

f A. C L I 

p ' 



9 - ESTRUTURA E FORMAS DE ORGANIZAÇÃO 

OBJETIVOS - Garantir a compreensão das definições da AN/95, sobre a 
Regjonaliz.ação situando as discussões da Assembléia ...,..,.,r,�mrile-, dos-Ampliados--da 

· A partir das discussões, definir os níveis de cada cidade no Estado.

8.1 - Questões: 

a) Situar o que foi mudado a partir do P AN e do subsidio .

....!=o-
b) Qual a nossa compreensão quanto a estas mudanças?

c) Quais os níveis de organização de cada cidade? (Levantamento do Quadro de cada
Cidade).

d) Diante dos critérios deliberados na AN/�5, como definimos o peso de participação,
levando em conta nossa Organização e Ação?

9.2 -Dinâmica - Subsidio, Plenário, Gfupos (Questões C e D), Plenário 

Coordenação: Dudu, Paula e Nete. 

10 - EXTENSÃO E FORTALECIMENTO 

OBJETIVOS - Garantir uma avaliação do processo de extensão em Santos, 
considerando o papel da Coordenação Estadual neste processo. 

10. l - Questões:

a) Retomada de como se deu o processo em Santos.

b) Que avaliação fazemos deste processo quanto: Papel da Extensionista, e
correspons.abilidade do Estado.

c) Como está hoje o processo na Baixada e na cidade?

d) Enquanto Cidade e Coordenação Estadual, como estamos pensando a continuidade
deste processo?

10.2 -Dinâmica - Plenário 

Coordenação: Roberto e Tomé 

ID.3 Qc,ti�o� !'.>E<;A?"1e>S PAP..A UrH1otJ1cf-14-
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11 -AVALIAÇÃO DO PERÍODO DE MARLI E LOURDES NO ESTADO 

OBJETIVOS - Avaliação o periodo da Ampliada e Coordenadora Nacional no 
acompanhamento à JOC no Estado, considerando os avanços, limites e as formas de 
trabalho, para que possamos contribuir com Dudu e Nete que já estão assumindo. Fazer 
uma reflexão dos desafios apresentados pela JOCB e da JOCESP. 

11.1 - Questões: 

a) A partir do questionArio, levantar as principais questões para aprofundar.

b) Quais as saídas apresentamos para as dificuldades e limites?

e) Quais desafios apresentam o Estado para os que estão assumindo?

d) Que reflexão faz.emos dos desafios apresentados pela JOCB e JOCESP, com relação
ao nome da Marli a partir de Janeiro de %?

11.2 - Dinâmica - Plenário. 

Coordenação: Eliani e Sebastião (fico). 

12 - ENCAMINHAMENTOS (Dudu, Marli, Nete) 

13 -AVALIAÇÃO DA ASSEMBLÉIA ESTADUAL 

- Conteúdo, participa�o, coordenação, dinâmica, infra-estrutura e animação.

Coordenação: Márcio (Baixada), Eliane 

RESPONSABILIDADES: 

Secretaria: Tomé, Silvam, Paula e Valéria. 

Coordenação Geral: Eliani, Krica, Marli e Dudu 

Caiu Comum: Márcio (Franca) e Roberto 

Equipe de Plano: Krica, Dudu, Fernanda e Tomé 

Infra-Estrutura: Ana, Chicão 

Assessoria: Abib, Reginaldo 

Animação: SP, RS e Sorocaba 



--
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JUVEIITUDE OPERÁRIA CATÓLICA BRASILEIRA 

JOC - ESTADO DE SÃO PAULO 

ASSEMBLÉIA ESTADUAL - JOCESP 
12/13/14/lfS DB OUT0BJJ.O 1998 

, 
SUBSIDIO PARA O PONTO DE ESTRUTURA E FORMAS DE 

ORGANIZAÇÃO 

As estruturas do Movimento devem estar a serviço de sua vida e de sua 
ação, sendo necessária a sua adaptação às distintas realidades. 

Nos últimos anos a JOCB, ainda que timidamente, vinha: discutindo uma proposta de 
estrutura que passava por Regiooaliz.ar as fonnas de Coordenar a Ação do Movimento. 

Essa discussão de mudar a estrutura da JOCB, foi ganhando "corpo", mais precisamente em 
94, ainda que boa parte das reflexões se dava na CNA. 

Porém algumas cidades sentiam a necessidade de faz.er essa reflexão, e certas propostas 
começavam a ser cogitadas no interior do Movimento. 

Algumas fündamentações que as cidades apresentavam que prop1mham tal mudança: 

A nível da Base: 

"A estrutura da JOC é muito pesada" 
"Excesso de materiais que a CN manda para as cidades" 
"A estrutura se tomou vertical, com pouca participação das bases nas instâncias de decisões 
daJOCB" 
"Falta subsidiar as cidades com elementos e reflexões que a CNA desenvolve" 

Dentro do Estado, o Encontro de Delegados apresenta as seguintes reflexões: 

"A Coordenação Nacional está burocrativmdo o movimento com a grande quantidade de 
material enviado para as cidades." 
"A necessidade de se estar a par da realidade de outras cidades, estados/regiões, já que estas 
não mantém contato direto com o Sec. Nacional, faz com que a CN envie um número grande 
de materiais. De certa forma é um meio de manter a unidade nacional do movimento." 

J.



,. . ... � 
A nível Nacional: 

"Visita da executiva e ampliada é uma mistura de papéis, sendo assim, a visita da executiva 
é gasto desnecessArio." 
"A CNE não responde as expectativas da base." 
"Por que os relatórios da CNA não vão para as cidades?" 
"As finanças da JOCB não responde a enorme estrutura que temos hoje." 
"A democracia tem que estar mais presente na JOCB." 

Esses foram algtm.S elementos apresentados na AN/95, que fim.dementavam a proposta de 
Regionali7Ação da Estrutura da JOCB. 

Neste sentido, foram apresentadas algumas propostas, como segue: 

Criação de secretariados regionais; 
CNA com 18 membros, sendo 5 coordenadores executivos, 6 liberados e 7 ampliados; 
CNA com 13 membros, sendo 4 coordenadores executivos, 1 assessor e 8 liberados; 
Fim das visitas da CNE; 
Eleição da executiva em Assembléia Nacional; 
Fim das coordenações estaduais e regionais atuais, com a realização de encontros periódicos, 
intercâmbios, seminários, etc.; 
Reuniões da CNA uma vez ao ano; 

Diante deste leque de propostas a Assembléia Nacional aprova, em relação a regiooa)i:zação 
o seguinte:

CNA composta por: 
Coordenação Nacional Executiva: 05

Regi.ão Sudeste ............................ : 04 
Região Sul ................................... : 03 
Regi.ão NO/NE ............................ : 04 

Visitas da CNE, segue como estão (1 por semestre). 

Com relação a questão financeira, que busca a viabilização deste processo, a AN aprova a 
criação de um Fundo Comum de Liberação dos Ampliados, coordenado pela CNA, que 
liberará proporcionalmente para cada região a medida que os recursos forem sendo 
arrecadados. 

No tocante a formas de como regiona)i:zar e critérios quanto a visitas, representatividade, 
eleição e orientações comuns, essa AN não consegui definir, ficando como orientação: 

- Reuuiões por região dos ampliados, a partir de agosto, com o caráter de seguir refletindo de
que forma deve se dar a regionalização;

- Envio de material (subsidio), elaborado pela CN, considerando: formas de trabaJho dos
ampliados, representatividade, organização de instâncias regionais e organização financeira.

- Realização de assembléias regionais para definição das formas de trabalho.
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BROPOSTA DE PAUTA PARA ASSEMBLEIA DE' MILITANTES DA JOC NO ESTADO 
DE S,PAULO; DE 12 A '.ti5 DEC)v,u(?Qo DE 1995.

19- ABERTURA: Apresentaçio dôs delegados, cnnvi'dados, obse�vado�es .... 

2g- APRESENTAÇÃO DA PAUTA:-Lcítura, 
-Escla�ecimentos.
-Complementação.·� , 

32_ OBJETIVOS DA ASSEMBLEIA E TADUAL.

Retomar, avaliar e projetar as aç;es da JOC 
Plano de Aç�o Estadual e Ncional, constdcrando 
ção e ação dos milÍ'tantes e para a JJTT. 

nó 
os 

f\pr- �� J<...,

rn n 

Estado a parti'r do 
processos: De formª 

Desenvb ver uma reflexão frente ao fi'nanci'mento e a auto-financi'-ª. 
çio de nossas aç;es. 

... 

ANALISE DE CONJUNTURA 
OBJETIVOS: 

Ter uma avaliação do atual Governo, levando se em conta a relação 
com a politica mundi'al e sua consequênci'as para a população,mnvimento 

popular e opcriri'o, destacando as divc�sas fornac de reaç�o. 

Q I; ESTÕES: 

a) Aprcsentaçio do subsidio.
b) A pa r e� do subsjdjo que avaliaç�n fazemos do atual Governo? 
e) Que p·pcl tem cumprido o mn imcnco Op2r ..c;. ic, •3 p:,p·L1' ,.1'' 11'c··1te 

çonsequênc i·as de st� Governo?· Que pape 1 t�r:: .. ,_ �·m:,r i1 C.:.,.:t ..:.:. �· '.:? 

d) Como t 0 rn reagido a populaç�o em es�ecial 
frente as medtdas adotados pelo Gov'- ".·i -::,, 
formas de reaçãn do Movimento Oper�rio ·e 

a 2lassc 

r,,� ;_11 1.:·? 

e) Ouctis n:-., d,;st1fins esta análh:;e ::, '-' é .• 01·cs:::1L? 

DINÂMICA: Grupos e Plcn�rin. 
COORDENAÇÃO: DUDU E FERNAi1DA. 

I 

ANALISE DA JUVEr'T!JDE TRM3 1'...:,hAI"'O?A 

OBJETIVOS· 

tr 2b-1.l.. 1d, r � 

Dcscnvrlvcr uma anali3c da Juvcn�udc Trabalhadora, bus�a�d� �raç� 
o perfil da JJTT cnnsi:dcrando ,,s VéJ.] rrr.:s ap1'::;scn-':a'-·,..s pclv soc:e .,.�:: e
ns V l,,r'CS que csta:110s C , �truj_r�dr �n:; ; t • .�'.)S.

Q U E S 'f Õ E S 

a) Q uai's foram os perfi1s da Juventude que se formaram desde 1990? 
Onde estio carac�crtsadas as pr�ncipa�s mudanças? Qual o perfiJ 
da JJTT hoje, apresentando nnde ela esta, o que fa� 

1 
o �uc e0�ta

e em que acredita? 

b) Quais s;o GS valores que 1 dOCi�aad8 ap!·csentJ ���a a J:��
como ela vai assuma1ndo cstus vale r es?



-

c) Quai's ssao os valores que estamos construi'ndo enquanto JOC e
como vamos vi'vendo estes valores entre nós e com outros jovens?

d) Quai's são os desafi'os que nos apresentam?

DINÂMICA: Plenári'o, grupos, jornai's. 
COORDENAÇÃO: KRICA E ELIANE 

AÇÃO DO MOVIMENTO 

OBJETIVOS: 

Ter presente o quadro das açoes da JOC no Eestado. 
Ini'ci'ar um processo de di'scução a nossa utopi'a. Proporciona� uma 
avaljação e confronto das ações desenvolvi'das, no sent�do de ter clª 
ro a projeção das ações especi·f:kas consi'derando o Plano de Ação 
Estadual e Nacional . 

.Q_U E S TÕE S : 

a) Qual a nossa utopi'a hoje enquanto milttante? E como estamos vi'verr
do esta utopi'a nos espaços onde estamos presentes?

b) A partir desta di'scução como fomos trabalhando as exig�ncias tirª
das para as ações do movi'mento a partilr do Plano de aç�o Etadual
e Nacional? O que se conseguiu avançar, onde estio localizadas as
principais difi'culdades? Porque?

c) O que falta de concreto para impulci'onar nossa ação? Passos a dar •.

DINÂMICA: Grupo e Plenárilo. 
COORDENAÇÃO: MARLI E TOME. 

BA�DEIRA DE LUTA PRIORIJARIA_ 

Retomar e avali'ar o processo de di'scução e passos.dados quanto a 
Bandeira de Luta Pri'ori'tárla nas cidades. 
Si'tuar as dcfini'çÕes ti'radas da Assembl�ia Nacional95, e ver formas 
de sua implementação noEstado. 

Q U E S T Õ E S : 

a) Qual a avaliaçio de nossa participação no processo da BLP desde
a AN-93?

b) Situar as dicuçÕes da Assembl�ia Naci'onal 95.

c) Como vamos i'mplementar a Bandeira de Luta Pri'ori'tárila no Estado?

DINÂMICA: Pain�l, grupos e plenári'o. 
COORDENAÇÃO: MARLI E VALÉRIA. 



FINANÇAS 

OBJETIVOS: 

Trabalhar a educação financeira e o assum�r de cada militante. 
Garanti1r o mini1mo de planejamento para 96, consi-derando as ori·ent-ª 
ç�es saidas da Assembléia Nacional 95. 

Q U S T Õ E S 

a) Situar as ultimas di-scuçÕes e defi-niçÕes sobre as finanças.

b) Como temos desenvolvido a educação fi-nanGeira e o assumir dos mili
tantes? Porque?

c) Como trabalhar as dificuldades, levando em conta nossa �ealidade?

d) Como garantir o repasse das cotas, dia de salirio�e outros para os
caixas Estadual e Nacional?

DINÂMICA: Painel,Plenirio, Grupos. 
COORDENAÇÃO: ELIANI E KRICA,*TOME. 

ESTRUTURA E FORMAS DE ORGANIZACÂO 

OBJETIVOS: 

Garantir a comprenção das definições da Assembléia Nacional 95, sobre 
a regionalização situando as discuçÕes da AN-95 e na rwni-ão dos Ampli_ 
ados da região. A partir das discuçÕes definir os niveis de organiz-ª 
ção de cada ciade no Estado. 

Q U S T Õ E S 

a) Situar o que foi mudado a partir do subsidio.

b) Qual a nossa compreenção quanto a estas mudanças?
c) Quais os níveis de organização de cada cidade? Quadro de cada.cidade.
d) Diante dos critérios deli1berados na AN-95, c9mo definimos o peso de

participação,levando em conta nossa organização e ação?

DINÂMICA: Subsidio, Plenirio,grupos.
COORDENAÇÃO: DUDU E PAULA, *NETE.

EXTENCÃO E FORTALECIMENTO EM SANTOS 

OBJETIVOS: 

Garantir uma avaliação do processo de extenção em Santos, considerando 
o papel da coordenação Estadual neste processo.

Q U E S T Õ E S :

a) Retomada de como se deu o processo em Santos.

b) Que avaliação fazemos deste processo quanto: P�pel da estencionista,
e Corresposabilidade do Estado.

c) Como esta hoje o processo na Baixada e na cidade?



d) Enquanto cidade e Coordenação Estadual, corno estamos pensando a cont�
nuidade deste processo?

DINÂMICA: Plenár�o.
COORDENAÇÃO: TOME E ROBERTO.

AVALIAÇÃO DO PERIODO DE MARLI E LURDES NO ESTADO 

OBJETIVOS: 

Desenvolver urna avaliação do período da Ampliada e Coordenadora 
Nacional no acompanhamento a JOC nn Estado, considerando os avanço� , 
limites e as formas de trabalhn. Para que possamos contribuir com 
Dudu e Nete que já estão assumindo. 
Fazer uma reflexão dos desafios apresentados pela JOCB e da JOC no 
Estado. 

Q U E T Õ E S : 

... 

a) A partir do questionário, levantar as principais quest�es para apr2
fundar.

b) Quais as saídas apresentamos para as dificuldades e limites?

e) Quais desafios apresentam o Estado para os que estão assumindo?

d) Que reflexão fazemos dos desafios apresentados pela JOCB e JOCESP
ao nome de MARLI a partir de Janeiro de 96?

DINÂMICA:. Plenário
COORDENAÇÃO: ELIANI E SEBASTIÃO.

- ENCAMINHAMENTOS:
- AVALIAÇÃO DA ASSEMBLEIA ESTADUAL: - ContÚdo.

- Participação.
- Coordenação.
- Dinâmica.
- Infra-Estrutura.
- Animação.

R E S P O N S A B I L I D A D E S 

*Secretaria: TOMÉ, SILVANA, PAULA E VALÉRIA.

* Coordenação Geral: ELIANI, MARLI, DUDU, KRICA.

* Caixa-Comum: MARCIO INACIO E ROBERTO.

* Eq. de Plano: KRICA, DUDU, FERNANDA E TOME.

* Infra-Estrutura: ANA, CHICÃO E NETE.

* Assessoria: ABIB.

* Equipe de animação: SOROCABA ·,RS E S.PAULO.

LOCAI,· Secretárjado da JOCB em S.PAULO.



PROGRAMA DE TRABALHO E HORÀRIOS 

DIA 12 QUINTA�FEIRA. 

8:30 - Abertura e Apresentação da Pauta. 
9:00 - AnJl�se de Conjuntura. 
9:15 - Trab�l'ho em grupo. 

\o:C!D� .\Z:,:'(X)
11:00 - Cafe. 
11:10 - Plenário. 
12:30 - ALMOÇO. 
14:00 - Análise da Juventude Trabalhadora. 
16:30 - grupos. 
16:45 - Plenárío. 
18:30 - JANTAR. 
20:00 - Extenção e Fortalecimento em Santos. 
21:30 - L I V R E  . 

DIA 13 SEXTA-FEIRA. 

7:30 - Café. 
8:30 - Ação do Movímento. 
9:30 - Grupos . 

• 11:00 - cáfé
. 11:]5 - Plenário .
. 12:30 - ALMOÇO.

14:30 - Plenárío • 
. 16:00 - Bandeíra de Luta Priorítár�a . 
. 16:30 - grupos . 
. 17:30 - Plenár�o . 
. 18:30 -JANTAR; 
. NOITE LEVRE* 

DIA 15 DOMINGO DIA 14 SÁBADO 

7:30 - Café 7:00 Café. 
. 8:30 - Plenário- Estrutura. 
• 12:30 - almoço.
. 14:30 - PlenárioTEstrutura.

18:00 - JANTAR 

. NOITE LIVRE· 

17:00 - ENCERRAMENTO 

. 8:00 Finanças . 

. 12:30 ALMOÇO . 

. 14:00 Plenár�o 

. 15:00 �val�açio P�Marli/Lurd�s 

. 16+,o VALIAÇÂO DA AE . 



CELEBRAÇÃO DO DIA DE SOLIDARIEDADE 

À ÀJ"RICA DO SUL 

A13EB.TtBA: CLORID.�, DEUS t I3P..ASII.!:IRO 

OLORtn.r,· :9�US E :P:lASII.:E�O ! OLORU".i!., TIETJS 't ERASILEIRO ! . (bis) 
Ele vem de Al1.{;oln.1

; Ele vem da Guiné, Ele vem do Sua.ão', Vem JÁ do Daomé. �\· 
J3R.AS ILE�O É � Ô - TIRAS ILEITIO t ! (bis) 

A __, ._,,.., Ã #lo A , , / , � , #' #' , A Ao 

Yo-yo-yo-yo-Y o-yo-1.i-J..a ya-yc.-ya-ya-ya.-ya-le-le 
T� A A A A -" , V , , ( ) 

0.J.J.L-le-le-le-le-o-ola-la-la-la! bis 
..,lo Do outro lc.do do r:t2.r nun na-v-io negreiro Ele vem nos poroes: · p

do meu catíveiro -ô - do meu c�tiveiro! (bis) 
# A , r Olorut!l e meu Pai oyo - Ele e meu compa.�1heiro - eya. 

t r.:EU cm.PANiillIRO - ô - t !&O COIG?.ANiillIRO! (bis) 

2 a"'Era o Deus desta terra de AiI!J.biré·, Ele aq_ui já mora�, 
DAQUI :ELE� - Ô - DAQUI ELE t (bis)

Nande jarn é seu nome - oyÔ - já me disse o r-ajé :... a.yá. 
1IB :DISS:Z o P.AJE - ô - ?� DISSE e I1AJÉ! (bis) 

3.Ve� lá do Por�2.J. -de invasor nasc�rudo e�tre c!'U.Zes e espadas •••
D.UOS r�'JG?DLAIX) - o - D:SUS r:::JGPu.i.,ADO ! (bio)

i 'li; o :Deus de Jesus oyÔ - g_ue g_uer se:?: resgatado � ayá��
QUEP. SER TISG�TlJX) - Ô - �01.!1H SE:2 RSSGli.T.AIO! (bis)

4�Ísa..'1dejara·; Olorxn ou Deus Nosso Sen-1'1.or·�- um sé Dc'.1s Ele é! 
t O :DElJS n!:,:03. - Ô - j O DEUS AtlCR! (bis) 

Deus do povo opri!I!.do oyÔ - um Deus Libertador - ayá. 
DEUS LI:B:::P.TAIDR - Ô DEUS L::!J3BRT!J)QB ! (bis) 

2 - ACLAMACÃO AO EVANGELHO 

Vai falar, vai falar/no Evangelho Jeous vai falar. 
Oxalá, nossa luz/seja sempre o Cristo Jesus. 

3 - ATO PENITENCIAL: SENHOR, :PIEDAD' DE NÓS (bis) 

4 - GLÓRIA DO POVO 

Glória a Deus nas alturas, na terra e no mar/e paz seja entre os homens, 
que desejam amar./GlÓria sem fim ser�. 

- Glorificado seja o Cristo Redentor/nascido entre os pobres o libertador/
GlÓria sem fim, Senhor.

- GlÓria ao divino espírito de graça e de luz/, força que nos sustenta, nos
livra e conduz./GlÓria sem fim, Jesus.

- No céu cantam os anjos e na terra o povo/unidos na esperança de um mundo
novo./GlÓria sem fim te louvo.

- Aleluia, aleluia, alel�:a./De justiça e de glória a terra se encher�.

- Amém Aleluia • .Amém Aleluia!

•



A MESA JÁ ESTÁ PRONTA 

Ô aiê aÔJ A mesa já está prontal O Senhor já me chamou! (bis) 
Co'a·flor do trigo! (3x) O Senhor me ullwen·Lo�I 
Cow o vluho :..;anLo (.3x.) O Senhor me oacioul (b.i.s) 

1. Venha, veja ao obras de Deus. Seu amor nos vaJ.eu.
Tanta coisa bonita/Eu canto1 Ah: eu canto:
to louvor do meu povo, esse povo que é santo.

2. Venha1 Veja que obra tão bela: transformou mar em
Terra pro meu povo passar. VitÓrial Ah! Vitória
to cantar do meu povo que constrói a história.

3. Venha1 veja as obras do rei: suas façanhas direi
ao meu povo q_ue clama. Justiqal Ahl justiça!
to clamor do meu povo, povo negro que é vida.

4. Venha! Traga bem na lembrança/tantos cantos e
Danças, tanto choro e sorriso. Escuta! AhJ Escuta!
O clamor deste povo, povo negro que luta.

6 - PAI NOSSO DOS Mr\RTIRES 

Pai Nosso, dos pobres, marginalizados1 
Pai Nosso, dos mártires, dos torturados! 

') 
L 

1. Teu nome é santificado/naqueles que morrem defendendo a vida/., Teu nome é
glorificado/quando a justiça é nossa medidao/Teu Reino é de liberdade da
fraternidade, paz e comuni1ão.,/Maldita toda a violência, que devora a vida
pela repressãoº

2. Queremos fazer a tua vontade/ts o verdadeiro Deus libertador,./Não vamos se
guir as doutrinaG/corrompidas pelo poder opressor .. /Pedimos-te o Pão da vi
da,/o pão da segurança, o pão das multidÕes,/o pão que tra.z humanidade,/
que constrói o homem em vez de canhões ..

J • .,Perdoa-nos quando, por medo,/ficamos calados diante çi� morteJ/Perdoa. e des
trói os reinos/em que a corrupção é a lei mais forte./Protege-nos da cruel
dade/do Esquadrão da Morte, dos prevalectdos. 
Pai Nosso revolucionário,/parceiro dos pobres,Deus dos oprimidos! 

7 - CANTO DA COMUNHÃO 

FORÇA DE PAZ 

O pão sofrido da terra/Na mesa da re1eJção/O pão partido na mesa/Se torna cer
teza/E se faz comunhão./0 corpo·do meu Senhor/� força viva de paz:/ 

Vinho de festa e alegria/E vida no coração/Vinho bebido na luta/Se torna con
duta/De libertação ./o Sru1gue do meu, Senhor/f força viva de paz:/ 

Palavra vinda do reino/Na boca de cada irmão/Palavra que fortaJ.ece/.Anima e es
clarece/A nossa união/:Palavra do meu Senhor/t força viva da paz:/ 

Flores dos jardins dos campos/Sorriso exposto no altar/Flores molhadas no pran
to/De quem deu a vida/Pra vida mudar./A vida de quem tombou(t força viva de paz/ 

ÁgLla trazida da fonte/Matando a sede que mata/,4.rua da chuva no chãc 1Traz vida 
e traz pão/Pra gente �- ·9ra mata:/ 

. 1. •



3 

Água da vida, Jesus/t força viva de pa.z :/Ceia sagrada aliança/ Ato ou.,premo do 
amor/Ceia, encontro e esperança/De Jesus com a gente/Transformando a dor:/ 

A ceia do meu Senhor/t força viva de paz:/Louvor que nasce da história/ Do

dia-a.;,.dia do povo/Louvando a Deus verdadeiro/Fiel ,justiceiro 

})ai do mundo novo :/o nome do meu Senhor/t força viva de paz:/ 

8 - CANTO: NEGRA MARIAMA: 

NEGRA MARI.AM..Al NEGRA MA.RIAMA CHAMA (bis) 

1. Negra Maria.ma chama pra enfeitar/ o andor porta estandarte para ostentar/
a imagem Aparecida em nossa escravidão/com rosto do� pequenos, côr de quem , . 

-

e irmao. 

2. egra Mariama chama pra cantar/que Deus 1.miu os fracos pra se libertar/
e derrubou do trono latifundiários/que escravizavam pra se regalax.

3. Negra Mariama chama pra dançar/Saravá esperança até o sol raiar/no samba
está presente o sangue derramado/ogrito e o silêncio dos martirizadosº

4ó Negra Ma.riama chama pra lutar/em nossos movimentos,sem desanimar/levanta 
a cabeça dos espoliados/nossa companheira chama pra avançar .. 
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gi n<',-.;, p1·opn1110,.., que ,--;cj,11 11 01•g,111 i zados, 11a,--; é: i êladc:-; de pr·<'i'f'·� 

l'<'llC i ;1 d111·;111 t.e o pC' t' Í odo d,1,.., vis i Las •cio,.· coo1·dc1fdores nac.: i o

na i .s. ( obs<'J'V.t 1· cm ,IJH'Xo; o quadi·� de vi,.., i La.s ) .. 

Como 1'01·111.1 clC' co11Ll'i.b11i1· <'nviarcnros um breve relaL�rio e.lo 

J-:11co11t 1·0 11,1<· i 011;11 ele Me todo I og·i a e um e,-,cpwma para conLr· i 

b11 j I' ll,l J)l't'j>ill',l(
,
'?ÍO. 

DesLaca1110s, c.le anLernã?, o pape] que cumprem os militanLes 

que participaram do encontro nacional. 

Obsea·vação: A reali zaç::io dos seminarios nas cidades e nao 

pol' i·cg_i_oc.s, conforme proposLa anL r·ior, conLri' 

buiria no sentido de possibilitar a participação 

do conjunto dos militantes e na redução dos gas� 

tos. 

ATlVlDADES NACIONAIS: 

Especificas da Coordenação Nacional Ampliada . 

• Reuniões da coordenação Nacional.

Reunião da coordenação nacional Ampliada.

Visitas.

Curso sobre Economia politica

emin�rios sobre Marxismo e Cristianismo. 

Do ConjunLo do Mov_i_mento: 

Enco11Lro de Extensao e fortalecimento. 

Encontro nacional de finanças. 

EnconLro nacional de Assessores . 

• Assembl�i.a nacional.

EnconLro nacional de Jovens Trabalhadores.

Encontro nacional de metalurgicos.

ATIVIDADES INTERNACIONAIS: 

. Congresso de jovens Trabalhadores, Argentina. 



,'-, (',-..;,-..;;111 dt• 1·'01•111;11;�0 1 ri( ('l'll;l j 011;11. 

· Vi s i l ;1 ; n P i:U' a gu" i . 

I ·: 1 l ( ' ' ) 1 l ( 1 ' ' ) ( ' ' l 11 ( i 111' 11 ( ; 1 1 d ( ' /\ ,-..; s ( • ' ' ,..; ' ) 1 ' ( ' ,-..; • 

I ·: 1 l<' n , 1 ( r ·, > C o 11 1 i , 1 <, 11 1 :t I cl < • � 1 i I i (. ; t II L <' "' • 

ClrnN OCI-! Mt/\ C: 1-:R /\ 1.: 

19,20 <' 21 dE' j;1np·i1·0: Congr· sso dos ,Js Ts, /\rgentina. 

10 e J I de' l'cve1'<'i1·0: l·:11<·011(.1·0 E.xLc11s�o e ForLaJecj rnento. 

Oú/M:11·�·0 ;'1 1 S/itl>1· i 1: Vi,-.; i la ao NO/NE e .Su 1. 

J O ;1 1 S/M;11·1,·o: Vis i til ;w l'a1·agua i 

27 /\b1·i I it 19 M;1-i.o: SC'ssão d Formação lnLcrnacjonal. 

08 ;1 J 7 mil i u: Reuni ão Coord. nac. ampliada/Curso E onom·i a Po 

litica. 

19 e 20 M.1 i o- E11C'ont1·0 na i onal de [ i nanças. 

23 Maio it 30 Junhn: Visita Regjão Centro. 
, 

07 a 10 julho: Scmi11ario: EsLado/parti.do. 

11 a 17 de Julho: J\sscmblé·ia Nacional. 

25 jul a 25 agosto: Visita NO/NE e Sul 

28 e 29 agosto: Encontro nacional de Assessores. 

05 s,,t,. a 05 outubro: V j si ta região centro. 

29 e 30 s t.: EnconLro nacional das Jovens trabalhadoras. 

04 ;1 11 011(11br·o: EnconL1·0 continenLal de As essores. 

15 uul,. it 10 110vcmb1·0: EnconLro cônLin nLal de Militantes. 

2 9 no v. ;1 07 de zemb r·o: l{eu n-i ão Coord. nac. Amp/ Semin� rio: Ma.!: 

xismo/cri tiani.smo. 

/\ cl;1l,;1 p;11·;1 o cnconLro nélcional de metalurg·icos fica, enqua.!}_ 

to indefinida, pois dcpemde da data da eleição sindical dos 

me La I u r·g i 1·os ele s�o pi111 1 o. 

P IW P OS' L' /\ D E V J ,'-1 1 'J' /\ : 

Março/ abr· i 1 NO e NE: Ruscl i e once ·i çao 
Sul: Leacir MÔnica. 

Maio/ Junho: São pau Lo: Den- i l son, va ler·i n e Ti.na 
ES/MG/RJ: Toninho e ampliados 

Ju Lho/ J\go,-.;l,o: NO e NE: M;.u·gar i ela ou Lon i nho 
Sul: Toninhu ou Margarida 

Sctcmbru/011t.11br·o: S�o Paulo: Dcni lson J dos eleiLos 
1-;s/1u /MG: Rose 1 ·i -t cios e l e·i Los . 

. '-icm rnai.-:;, ag·ua1·darnos J'C',sposLas, nosso abraço 

(' () () 1 'd (. 11 il �: ?i () li; 1 (' i () ll il 1 / .i él li(' i 1 'd 9 o 
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• A.i"\f.ALISE D.A llliA1I..:.J.AD.l!.: JJ�\. JU r .t:1-lTUD.e; TII.l1..a.;,JJ-IAJ.)CTI.A

• INFOPJvlES SüBllli OS�iilINÍ�LlU HACI0NAL Dl� J!'Otlivu\.�\ÃO

• FORiviAJÃO DAS COBS( Cúi'i:llS.:3C.GJ 1.J.E JJI.IIWOS)

ANA�ISE DA 11.BALIDADE 

, 
Vimos que o uesem}Jre::.:;o e u.m problema muito e;rancle que afe-

ta a juventude, deixando-a numa si tua�ão de desânimo; se.st J!�rspec

tivas. - Ligado à isso, uma outra questão muito séria também é a 

forma-;ão profissional dojovem, que nem sempre é de boa qualidade e 

com cursos mui tos rentri tos. Sua cho.nce puro. consetC.Çuir o l12cmJJrC['.;O 

é mui to dificil, _pois exige-se exyer lência _para alguém q_u.e nunca ' 

trabalhou; ainda sujeito à salários muito· baixosº

Percebemos também, que durante sua formação técnica, o jo

vem necessíta fazer o chamado estágio q_ue é uma mão-de-obra bc�rnta 

(mUi tas vezes, não remunerada) encontra más condiÕen ele traballio, 1 

sem nenhuma estabilidade no emprego. 

Na Baixada Fluminense, os cursos oi·ereciu.oc r-iclu S'é::wü o 

Senac, sao em pequenas quantidades, restritos, além de não terem' 

um conteúdo que se refiram ao cam}Jo de trabalho onde a juventucle ' 

atua. 

Frente a toda esta si tua,;ão, podemos perceber que er:i nosses 
,

bairros e onde a juventude se encontra em massa desemprec;ci.da 

Dess� forma. 9 impossibilita o jovem que ele se desloque para outros 

1U8ares, isso sem e ontur que em seu prÓpri o bairro não te1a nenlrn -

ma área de lazer ou cultura, onde possa participarº 

roil �u� Dh�T� s1TUAVÃ0? 

Como vimos antes, o desemprego, às más condi�!Ões de traba 

1110, salário baixo, são consequênci�s do Sistema capitalista, on
de um.a minoria burguesa massacra o trabalhador, não perm.intindo ' 

que haja igualdade para todolilo Um forte contribuinte são .os meios 

de comunicação, que pa8sam um.a falsa realidade para o jovem, alie 
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nando-o. 

A Educação também não traz perspectivas para discutir 

realidade em que vivemos, fazendo com que não tornemos pessoas 

críticas à nossa situação e apartir daí propormos mudan�as •• 

a 

A violência e a morte de j0vens é cada vez maior. os g� 

pos de extermÍniofazem uma forte pressão e põe em risco a liber -

dade dos jovens, trazendo sempre presente: o medo. NÓs vivemos de 

maneira tão bárbara a violência, que já parece fazer parte do co

tidiano ( Normal) sem na verdade, não ser de fato. 

APOHTANDO SAÍ.DASº •• 

Chegamos à conlusão que: 

Precisamos analisar a problemática em que. os jovens vivem: bair7·0 

traballio, ou escola, levando em conta, que é necessário identifi

car sua realidade, como: 

-Desemprego; e acesso ao 12 emprego,

- Drogas-quais as consequências para a vida do jovem?

-Condições de trabalho ( coruo melhorá-la?)
,,, , . -Formaçao Tecnica

- Realidade do Bnsino ( discutir t�bém quais os papéis '

que cumprem Senai e Senac, e as necessidades frente a eles) 

-Violência

-Lazer e Cultura- criar espaços alternativos, apartir do

que queremos. 

-nevemos criar i,rupos de bases«;coBsí)onde estaremos,]

= Conscientizando, Informando e participan� Levando a 

proposta do 52 Congresso como meio de organização da Juventude. 

SEl':ITNÁRIC NACICH.AL DE FOill,'lAÇÃO 

Se realizou nos dias 11 a 14 de junho em s. I'aulo. Contou 

com a participa9ão de 7S jovens de muitos estados do País� 
...--

Teve como objetivo capacitar e formar jovens Trabalhado-

res envolvidoe na realização do 52 ·congresso. 

Representando nossa Cidade, participaram deste Seminário: 

os companheiros - Valter ( Grande nio-s. João) e Mauro (B. Areia).



Neste Seminário trabalhoet-se com. a realidade ela Juventu.- fl

de Trabalhadora, e ainda sobre a q_uestão organizativa do 5º Cong, 

Um aspecto muito interessante foi a troca de experiências 

com outros companheiros de lugares diferentes. 

FOil:.!A ·,ÃO DAS COllJISSüE.3 DE BASE 

QUAL O FAPBL QUE UMA CO.O CUMPRE? 

- de organizar e ?Oord.enar o congresoo no bairro ou na

cateeoria; e ainda faze:s,_ UJJJ. planejamento, para envolver os jovens 
�--- � ·o-A"'-' 

no local que se atua, conforme a realidade de��llll, levanclo até o 

. seu c ox.igresso de baseº 

·:�UB ATINGIMOS •••

Areia Branca d.ois jovens refer�ncias - perspectivas de 

cone de baseo 

Banco de Areia- dois jovens- p<?.r:Jpectivas con[, de base ., 

Chatuba- tres jovens- pers1Jectivas d.e cong de baseº 

Conrado- dois jovens- com perspectivas- :ir·ão fa.zer urna 

atividade dia 29 de setemb1�0º
, Grande Rio- Ja possue CGB f ormacla c Oill 4 pEHJsoua, rfü11iza 

rao cong de base. 

N.S.Carmo- g_uatro jovens- perspectivas de reul:Lzar cone 

de· base. 

são Vicente- tem quatro jovens como referência- retowar 

a discussão e ver perspectivas. 

SoRita- dois jovens- perspectiva de cong de base 

SoJ�u.::;ênia-• Dois ,iuverrn, com perspectivas de Cong de base 

1 .,, J?1:;i :1/hAr i �1 1 l :!'r•o e rever perspectivas. 

,fa •u.o m bl ·�1 •µ1 t p:r•o_pu J � tle realizar JÇ,)011g de base, e 1 

de cidade. 

Queimados- 4 jovens- perspectivas de realizar cong Qe baeei 

:omerciários-{!Jjovens- perspectiv�s de realizar cong na 

categoriaf' 



ChEgü.lllos a e onclusiio q_LLe um 1)ro blema q_ue é e ornLm á to-

d os os bairros, e'a falt ue motivaçüo e vnrticivo.ção frnco.º 

:rreciséUlos ncllo.r novns formo.o J.c u1üwa.1· os jovens, co1ig0r1,e o. rcu 

lidei.de ele cucln UL!lo 

A Flíl,A,;Ã .JA con, oe cio.ró. coP1 �-:. 11oo··ibilido.clc de c
11

cla 

b:J.irro, tendo COlliO critério u.m 1·1ÍnL1110 ue 2 jo·,etl!Jo 

A CC13 pode nnimo.r oo j ov, 11s, f:::i.�:cndo wu 1üc.nojuuento, con 

te11 o all,T"\.Ullao o.tiviu..o.dco qne vo.i n.té :.1 rcali.znçüo cloc con�. de 

bD.oe. 

- Propor: V.Íueo e deb:..ites

res,1uiso.s ( co,u rcaliuo.dc u..a. ju.vcnLucle)

Atos PÚblicos div .. lc;u.ndo trunbé1n o 52 coneres::::o

Shows culturais, _f)Q�Sia, pi11oco.:J, •••

Fedá&io ( cano orc;nuiz:::i.ção fi11a.uccira.) e div�ação

·Rifo.s, festa.s, camisetas, faixo.:::º.º

Ficoll definido c1ue o 1Jrazo para. a formnção elas CúD3 é a 

té o fim e oetcJ11bro, clcvemoo, 1JorLanto, o.cLl i.za.r com ur'c;ênciu r:úJ

Cobs em nossos Bairros. 

Lembramos ainda., n importu.n ia de noosoo bairroo se re -

_prci::,e.1to.rem nn. CCC ( Uomiaa:3:o (,-1·ca11iz� Juru de Cicluc.lc:). Ao prÚx.i -

!!la.O reunioen i::erno: 

1�) Llc �ct ml.Jru- lGII l:· :ia do Eurclcm 

nu.ri. r.o.urÍcio Hodric;ucr1 ,•llu.ncioco,116 1a1 

Dia. 28 de setembro -lGII Cepal "" 

Rua cap. Cho.ves, <.;cn Ll'o IU 

FA. :.rICIFA.. \.�,: DLSTE S.81,UI i'dl [ 

üll.ATUBA: Rose, Cla.rice, Mareia, .FlÓ.vio e ro.ty, (Pe. Denis)

:&u1c o de Arei o.: 1,!au.ro 

� d R" �· 1 e Valter G u.n e 10: n�ieue 
I 

• 

s • .Eugenia: Flavio 

s. Ri ta: rr.a.u.rÍ e i o

e omerciários: -�den e Btmiloon

N S carmo: Dayoe, Jocelane e N:ario. ele J cou.s 



Conrado: Firmino •• º

ualq_uer dÚvido., entre em eonto.to com a. c;ento: 

LembrC'-..,� qus 11 "uo1tt tom boet1 vu.1 ao 511 e 011�rcur;oJ 11 

Ro!3e e Valter 

l)ela Comº ele C.iclu.cle

Vff C·l)[}_ OOYf G�STO: 

VrrtA c,.;ANifi,.tSTO: ! J iJ 



INTRODUÇÃO 

l J l = 1'11 J\ 1, 1 S ,.;

OJ 

l)i\ Rl·:AI I Di\DI·

Na atual conjuntura, com in[laç;o ja na casa de 30%, e comi 

a Eleição Pr siden ia I no pl eno vapor· cl;1s camp,111has, vamos observan

do os seguintes aspectos: 

A �{vel economico os capitalistas privados vao muito -

bem obrigado. Aumentam a cada dia seus luG�os, e melhor pa 

ra eles nunca perdem. Quem anda perdendo� claro, sao os 

trabalhadores. Por outro lado quem ajuda aos capitalistas 

garantirem seus lucros, aliás s mpre ajudou, hoje enfrenta 
1 ,1 

uma crjse sem precedentes. Estamos falando do Estado Bra -

sileiro (do Governo). 

Ele que sempre financiou as empresas privadas, com sub 

si.dias, e sempre arcou com gr·andes d-Lv·idas para al-iviá 

los e possibi.litar o crescimento deste setor, hoje esta em 

uma verdadeira cri.se f i nance i r·a. 

O governo brasi Leira hoje t m uma dÍvi.da externa apro

x i. rn a d él rn C' n L r d e 8 2 b i I li Õ e s cl < · d<; 1 a r · P. s e II ma d f v i d a i n terna 

de 68 bilhÕcs de d,;l,11·r1::; (1). 
- , 

A grande qucstao e que nao 
, 

esta devi d.1111e11te cxp I i cacJo c·nmn He cheµ;ar-<1m a cst<'s montan 

Les. OuLro l'aL01· � o d<�l' i cl ;1nua I nas co11Las do gov rno 

que paga mais, do qtt' ar'l'PC,tcl.i, aumenLando assim a divida. 

, 

O qu prova que <.,o:;t,e scLor· ela e onomica e.sta em crise, 

e que todas as pol{ti as dos �overnos aLc o momento nao 

conseguJrarn �presentar mudanças. As alternativas que Lem 

apresentado, para a s1.tperaç?tn cl ste problema, sao a pr i vA-

tlzaçio das esLatajs 

os Lr·:ib,1 l llado1·es nos 

o co11st.a11Le art·ocho sa lar· i ét I sobre 

i n �me r· o s p a e o L e s • 
, 

So que r sso r1ao r-e
_:_ 

·"'º 1 vc a divida social para 1·,i111 <>S Lr·abalhadorc,..-;. 
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i'.: 11 <'' s t. ; 1 ,-; i L u a 1,· ;-; u q 11 <' < ! ,-; (. ; 1 o ; t e · o I d . < • e · e , 11 cl o .1 1-; e, 1 e · i <,: ;; e: ,.., 

pr s·ictc-11ci;1is deste ano. 

IH, LLMBR ANDO N (),<-,Si\ S /\ N Á 1. 1 ,-.:; l·:,c:; 
--------------

;11 1;11 i s;1do ("011.-;(.;111Lc•111c•11( <· il.-; po,-.;.-.; i t, i I i dad<','-> da c·;uH.li.

da ura popular� (l.ul,1 - F.ILP.) 11csL;1 ('()r·ricla <' o ,..,eu siµ;nif"icac.lo.E� 

tamos apoiando m.�s 1 1.1 Vf,rdacle sc111p1·e 110.-.; r· i ca111 rnu i Las d1�v idas, do 

qu pode a onten "r .;u-,o esta c,1ndidat.l1 1·;1 ,-.;ai;1 vencedora. 

Um dos m.1 i 01·cs p1·ob I c111;1s qtt<' .-;c•111 p1·c ;11·gumcnLamos nesta du

vida e quanto ao grau ele conci�nci.a e ele organizaçao dos trabalhado 

res para sustentar uma vitória eleitoral da F.B.P. a dura carga que 

a burguesia desfechar� caso isto acontença. 

Outra d�vida que apresentamos� se o governo da F.B;P. vai 

con � gu · r garanLi.r .:is proro,..:;ta, qu t., .m. Aclwrnos qu as pro po.c;tas -

nao são as mais radicais que ja surgiram e que sao aparentemente 

at� um retrocesso en1 relação as proposLas e campanhas, anteriores. 

A principal fundamentação em todos os n{veis desde as cida 

des at� a n{vel nacional� que a organização de base dos trabalhado 

res tem enfraquecido, e que o movlmenLo operaria tem desviado a for 

ça do campo de co111'1·011 Lo 111 ai.s di1·eLo <>li seja, a.s l uLa.s mais ·imedia

Las e diretas, gTcves, 11<) campo si11<.lic·;tl par·a ;1 ;1Luação no parlamen 

to na po 1{ tica pa r·t i d�rj a. Temos a l'i r·mac.lo que es Le e um campo de 

predomj nio burgu s e que esLe passo e 1tm JPr i go, pois pode cooptar 

o Movimento Oper�rio para um campo que nio conhecemos.

Buscando c-011 f'j r·ma r- ott mesmo e· 1;11·ca r· es La pos i ç;:;o, durante 

esta reuni.ao a ,qu·i pc ni\c i ona I pr· i or· i z1>11 a an;� 1 i ,"><' do reso (s ign- i fi_ 

cado), hoje, da urgilniz,1ç?Ío dos Lr·aballii1c.lo1 ·cs 110 c·o11 f'r·o11l,o com os 

paLrocs. 

R tom ando r a p i d ame n t., e a L r a ,j <" 1 <; r· i a d as I u tas , v i mos q u 

'1 t., • 1 5 ,·.111<)S n 111 0v i me11 Lo OJJcr·/1 r· i 11 IH',I."> i I e i r·n acum11 1 ou uma se 
110,':i U I.IIIOS

r 1. e d e avanços . G r· ande n �mero d e mo v i 111 <' 11 1 os soe i a i s s u r· g i r a m :

Negros, Mulheres, Índios ... O movimento popular t ve signiflcativo 

papel, na luta conLr·a a carestl.a e pelo anesLia e11Lr·e l975 e 1979. 

N a 1 u ta por me l h o r s e o n d i ç Õ e s d e v ida no .s b a i r-r os , e c o n L r a o d e sem 

rrego no i n{ c i n e.lo ano 80 e hoje nas <>C-ll paçÕes 11 r·banas d terrenos 
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e t'ill'iilS, /\ 111 ;1 no c·;impo L<•111 ,-.;ido f'c• 1· 1·c·11'1;1, e• p1·i 1 1c·ip,ll 1111 ' 1 1Lc· ;1.-.; ,te� 

paçÕes real i zada.s JH I o.s S<'lll 1 <' 1· 1·;1 l c·111 ·" i cl<> 1 1111.t 1·c· 1·<' 1·Z!11c· ia pi! 1·a Lo da

.:� l a�s - • ,Ju1 1L;111dn-,-.;c• ,t i ,-.;lo <' C'Olllo ,-.;0111.1 clc- t.ocl<> c•,-.;l.c· <1c·1� 111 u I o Lemos 

;1 l'1111CL1�·;10 elo l''I' <' cl.t ClJ'I', c·o1110 os cllli.-.; p1·i11<·ip.1i.--; f'alo:-; <H·11r·t·idos 

corno avanço da 01·ga11ização dos L1·abaJl1 adu1·cs. 

Part.-i ndo do q11e j i1 a fi r·rnamos d<· que e d;h i a o rgan -j zac,;ão 

de base, vemos que i s:-;u cs l,;� bascéldo c•111 que, de f'a Lu, não c.x is t.,e 

nas or ·an i �aço s op 1·,11· i ;is <' popu 1 ;11·c•,-.;, 11111;1 01·géln i /,élÇao i rrLer·né.l for 

te e coesa. Qu o num ro dus C[UC pa1·L i e· i pam de l'or·rna pers i stenLe e 

pet·man nte m r laçio a toda a massa dos trabalhadores, ainda e mui 

to p queno. Isso significa que apesar das lutas que mobilizam mi

lhÕ s de trabalhadores (greves geral, Ci-lmp.!'lnha pe1r1s diretas, elei -

ç;es polÍtico-partid�rias), a sustentação de base dessas lutas e do 

pr µr:i o movimento operaria ainda é l im i La da. 

Ex:i stcm mui L,t.S 01.ll,r·as li rni.LaçÕr ,"l i nt- 1·11as do mov·i rncnLo op� 

rario que não permitem ainda um avanço maior do que o ja obtido. O 

corpnrativ ismo ai ncl;1 ex i sLentc e não .:up rado, apesar de ser uma 

das propostas da CUT. A dificuldade na coordenação das lutas (sindi 

cais populares, camponesa-), prin ipalmentc pela distancia entre 

as lulas oper�rias e camponesas. /\ falt.a de continuidade organJzati 

va em muj tas lutas. E por· rim a cl i f-i cu I cl<1cle de se conslru ir um pro

jeto unit�r Lo de Codo o seLor operar i o e popu I ac, i slo e as lutas e 

as organi zaçoes apesar· de serem mui Las ;i inda .são dispersas e desl i

gadas. 

Por ouLro l ado as dif'ic-t1l dade,-.; <'nf'r·c11Ladas nao podem ser 

compr·cendida,"> como l i111il.,lc,:;';es i1 1l. 1·1 1,l.-.; :1pc·11,L">, m;u;; que el as surgem 

no con l'ron Lo com o:-, p,t L r·oc.s. Mt1 i La,s cl i 1· i (·11 I clad<!,S s?ín <·ri ,ldas pela -

dominanC< p,ll',1 b,lr·rar· o ,lV,ln<,:o cl;1s luLa.s dos Lr·abalhadores. 

Nns I nc:1 i ,-.; de Lr·;tb a 1110 apc1·1'e i Ç<>ilf'll-,sc· :1.s 1'01·111,l.-.; de• conLr·o te e de re-

pressao. são desde m�todos moderno. de p1·oclução e Lenta Li vas de co-

opLaçao de lider·anças aLravc;s de aurncnl.o de sal,;r·io e r sponsabilid� 

des, as demiss;es, suspens;es e i.solam<'1 1Cos das 1 ideranças do restan 

Le dos trabalhadores. Nos �ltimos anos mais de• 300 Lider·anças sindi.

ca is foram a f as La das do Loca L de t, r·ab,l I lto st; cm �;Ío I au I o. 
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No l',lmpo pr· i 11<· i p.1 l mt'II ( (', 111.ts ( :t111h<�111 (·111 III1·IIa1-, q11a11 Li dadc nas 

cidad s, mwi tos tr",'.\D,I I h;1dor·cs s?io éts.s,1.s.-, i 11;1do.-.. po1· <·aus;t d,1 1 uta. 

P r o cu r a m a t 1 • a v é s ct o M • C • Ma ,-, s ; 1 v <' i < • t t 1 ;i 1 · i d<'<> 1 og i <' arnen Lc .-;uas propo� 

tas al,a ',ti· ;1 01•µ;;111 i /,.t(,.;'io do,-, ( 1·:tl>.t 11 1 .1<1 01·1·.s. 

li � t, a III b é m 'rn .r • e 1 ; 1 \: � o e o m a .--; i L I u 1 �: ?; o p o I f L i e a economica, 

urna tit.ude d defesa do,-, Lr.iba I llado1·c,.--;, pois ;1 1'<'<·essao ,conom·i ca 

que traduzida para o dia a dia, . .::; i.gn ir· i e-a menos sa l�rio, mais desem

pr go leva-os a terem .r·e ·e i o de ass11rn i 1· .1 1 LtL.1. J sl,o somado a difi -

-ul.dad dos t1·aba L11ado1·<',-, em comJH'C "' 11d<'l'Prn por·quc Ludo i_sLo acontece 

a propaganda ideologica da burguesia Lorna djficll a nossa prÓpria -

luta. 

E AS ELEIÇÕES, O QUE TEM A VER COM ISSO? 
========--=======-===-================== 

Um elemento que temos que considerar� o nosso limitado co

nhecimento do estado, e mesmo do parlamento. NÓs só afirmamos repe-

tidas vezes que ele� um espaço prÓprio da burguesia. Afirmamos que 

quando os trabalhadores vão al,uar neste espaço acabam se aburguesa� 

do e etc ... Por�m não consideramos nesta pouca visão que temos do 

parlamento, que em todos 
, 

os setores da sociedade a burguesia e que 

tem a hegemonia. Isto e, na f�brica ou outros tipos de empresa, quem 

tem a hegemonia � a burgu sia. Embora sPndo minoria, ela utiliza de 

d j v e r s os me c a n ismos ( i d e n I o g j a ) e a e ;:1 b a e o n L r o l a n d o os L r aba lha d ores, 

Assim se d� na Escola, nos ba i_r,�os, que1· cli zer em Lodos os espaços -

da sociedade. Inc I us i vc no pat' 1 amenLo <' no gover·no. Se fosse o con-

l, r � r i o , ou se j a n (is L r a b a I Ji a d o r· s Vi v � s ,.., em o .s o poder essa 

não ,-;e1·ia capiL..tlis(.;1. 

ociedade 

Como n.t 111;1 i 01· i ;i dit,'i V<':t,c,-; ll.tc> t.1-1110,-.; e:.-.;,...,<' <l I emento, 011 L ,moH 

cl i L' i culdadc de co1111H·ee1 1cl;!- I o,--;, cn i 1110,-, 11<> ,..., i rnp I ismo ele negar· por· ne -

gar. Ou mesmo de ,-,e; af'i1·rna1· que .1 ;1Ltt.t(,·;�o no par·l:trr1<•11.l,o <' urna imila 

ção para a luta dos trabalhadores. 

t preciso que retomemos sempre os objeLivos da luta que nos 

juntos com o conjunto dos traball1adores Lemos a construção do socia-

lismo. EsLa nova soei edétde Le1·é1 que sei· nova . íll Lodos o,s n f veis e 

prec j sa r� de homens nu vos pill'ét vi vê- 1 a. Por ouL 1·0 1 ado e 1 ;1 não vira 

de forma mcc.;n.i.ca, i rnccl i al, i .c:;L;l e Lao pc,t1co de g-r-;i<,;;i, sem I uL;i. 
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Para a .i I r;111c,·a1·111os t <'111<,:-: q11c· 110.--; •>r·µ,;1 11, ;,.;ir· <' 1 ,it ;1r· clcsdc as 

nns I nc.i i ·'"' d<' t 1•;1b;11 ho <· 11101·.-1d i .-, , 11;1 <·.--;1·" 1 ól, nt.c· ... ;de o ni 

vel nacjonal inLer·nacional. l�sL;1 l11Lil c'· P<'l'tllilnC'nLe e pr<H·tu·a res-

j)l)11dr1· .1 c·.-1d.i 111u11H'11t •>, 1>11 <·;1(1.-1 ,·,,11.i1111( 111·.t 1·1111111 1·.11 <1111":--.. 

Po,,tanLo, as clci<;;3c.-; p1·c.-;iclZ,11('i,1is <•U mc;1-,mo a conjuntura 

de um ano d elc-i.c,�?to, tem q11e ser· con,.._ i cle1 ·ada clc'nLro dessa c:',ti ca da 

luta de classes. Temos que, sem dei xa1· <'smor·ecer· 11ossa Lula, nosso 

t1·abalho d conscicnLiz.iç·?tu, 01·ga11iz,11_-,1,, e 1·cirivir1dicaçi�u Local, li.-

garmo-nos aos acu11Lecimentus que ocorrem no nÍvel maJs amplo, vendo 
" , , 

que ons qu ncias positivas e negativas tras para a nossa classe. E 

importante ver também que implicações ou consequências trar� P?ra os 

inimigos de nossa classe. 

Neste sentj do, a Lém do que j a v i.emos ana lj sande de riscos 

qu, orrc o movim'nLo oper�r·io nesLa:-; <'leiçcos, mas também do signi-

ficado que tem esse momento como espaço para discutir a proposta S2 

cialista frente aos problemas dos trabalhadores, vimos que h� por 

parte da burguesia uma preocupaçao mt1ilo grande caso um candidato 

cJ esquerda vença. N?to que isLo t·ii·e .-;c'11s privi l�gios d, imedjato, -

mas co] oca em risco o Li pn de soei edacl<' de que e l cs de fendem. 

CONCLUSÃO 

Ni\ NOSS/\ i\NÁI.ISI·: 'J'J·:MOS /\1,.l l{Mi\D() QUI·: l·:XIS'l'E SJ-.Ml'l{L O IUSCO 

no MOVJMBN'I'O OPERÁRIO I·: Slli\S ORG/\Nlr,/\(/)1·:s (ClJ'I', l'T)SEJ{ COOl''l'ADO PE

PA UJ{UGUESlA /\ NÓS 1� /\O CON.JlJNTO Di\S <Jll'l'l<i\S lll{Gi\N I Zi\ÇÕl·:S CAl3Y: O PA 

I' 1 ·: 1. 1) 1 ·: 1. li 'I' /\ R S I ·: M 'I' R (; C: 1 1 /\ ,--; l' f.\ J,: /\ !.,) li I ·: 1 ,e.; 'I' 1 J N Â O /\ C ( l N 'I' I ·: (,' i\ • 

A F J R Mi\ MOS Q U E N Â O PUDEMOS I' 1 m M 1 'I' 1 R Q lJ I ·: S I ·: O E S LO Q U E TO D A -

FORÇ/\ DA ORG/\N!Zi\ÇÃO l)l)S 'l'Ri\ni\l.lli\l)()[{l·:,c.; l'i\l{i\ i\S El.1-:IÇÕES PI-U:,c.;1nC:N 'J

AJ S OU QULQUER ELEJ ÇÃO EM DETRIMENTO D/\ ORGAN J ZAÇÃO DJÁIUA, NOS -

LOCAJ S DE TH/\UALIIO, Ni'\,S CATEGOR I i\S, NOS Bi\ l l{l{OS I·. NO Ci\Mf'(J íSTO É 

1-:, TA CONTJ NU/\RÁ , 1-:NDO A PR me I Pi\!. PRIORI Di\DI·:. 

p O ){'J' i\ N TO i\ S E 1. 1-: í Ç Õ E S , A C A M 1' /\ N li i\ I ·: L E 1 'I' O I{ i\ J, , D , .; V I ·: V I R , C O -

MO UM REFORÇO NO SENTl DO DE i\CUMULAÇÃ<J Dli H)l<Çi\S, DE AUMENTAR O !'O

DER DE l·'OGO sou1n: os l<EPRl·:Sr\N'.l'ANTES 1)/\ IIURGUl•:s 1 /\ (•: somrn SU/\S ORGA

NJ ZAÇÕES; Ni\U 1� O FlM, OU A FORMA DE IMl'L/\N'l'AR U SOClALl.'-iMU O IJRA

S J L. MAS UMA FORMA A MAIS DE CONSTRUÍ -1.0 D I; CAM l NHAR E.STA n I l<EÇÃO.
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D E V E MO,-:-; I ' i\ H.' I' 1 C I I' i\ R D i\ C i\ M 1 ' i\ N 1 1 i\ N Í\ < 1 l I IW M J ,; 'I' E N D O O I M I' () S S Í V E L 

MAS DISCUTINDO /\ SlTUAÇÃO CONCRETA QUI·: VI Vl·:M OS 'l'R/\L\ALII/\DORES, LIGA� 

DO COM AS Dl TINTAS PROPOSTAS EM JOCO Nl·:.STAS EU: 1 ÇÕES. TRABALHAR NO 

ENTlDO DE GANII/\R NOV O.S COMP/\Nlll·: 1 RO.<-; l'/\1{/\ /\ 1.ll'I'/\, !'ARA A ORG/\N fZAÇÃO 

DOS TRABALHADORE', O VOTO N O  C/\NDLD/\'I'(/ (2Ul·: /\1'01/\MUS (LULA -FJ:3P), .É 

IMPORTANTÍ... SlMO. PORi�M O l,.llND/\MJ·:N'l'/\l. (; C:/\Nll/\l<MO.S TRADAL/\IIDORES CONS 

CIENTES E QUE SE NGAJEM NA LUTA DIÁRJ/\ 1� PERMANENTE POR CONSTRUIR O 

OCIA LI MO JUNTO COM TODO O MOVJ MENTO OI' i.;RÁRJ O; 

UMA EXIGÊNCIA CONCRETA QUE FLCA NESTAS DISCUSSÕES, É A 

PO SIBILIDADE REAL DA CANDIDATURA POPUJ.AR lR AO 22 TURNO E MESMO DE 

VENCER A ELEIÇÔES. E ENTÃO QUE �OSIÇÃü TOMAREMOS? 

VAMO NOS ESCONDEI , OU VAMOS ENFRENTAR A SITUAÇÃO DE FREN 

TE, DEFENDENDO A PROPOSTA SOCIALISTA PARA O BRASIL. CHAMANDO OS TRA� 

BALHADORES A SE SOMAREM A NÓS NESTA LUTA? 

.x. x .x .x.x .x.x.x.x.x.x . xx . x.x. x 
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n) - RETOMADA Dt\:-1 U!.'l'IMJ\:-1 Dl:-lCl l:-1.'-iÔl·::-1 D/\ 1·:(2lill'I·: J,; D/\ COOl{[)J·:NAÇÃO

N (' 1 llNJ\1. /\Ml'l, l /\D/\ 

As u l Li lll,lS d i scuss;;c-s que ;11·u1il <'<.:<'r'am ;1 11 f vc- l d,t coor·dcna 

a o na e j o n é\ L s e s l t u a r , l til n os s l' g l I i 11 L <' s ; 1.--; p e e L o s , fH' i n e i .. p a I rn e n t., e : 

O DESENVOLVIMENTO DA ORIENTAÇÃO DO MOVIMENTO, 

A FORMAÇ�O COMPLEMENTAR, 

A INICIAÇÃO NO MOVIMENTO,(entre outras) 

A ini.ciaçao a JOC esta ligada a (uma) conepçao que temos 

de açao e a um conjunto de cri.t�rios q11e definimos para consjderar 

um jovem t,r·abal hador til i 1 i.tanLc da ,JOC (grupo de base, aç:ão de base). 

Não estamos formando ml li tantes na mesm.:.1 proporção que atingi mos os 

jovens. A revelação do movi.menta ainda� meio cercada por um cljma 

de mist�rio, consequencia que permanence da sua ação na semi-clan -

d e s t j n j d a d e . D e 11 L J • o d os e o n e e i tos que e s t élb e J e rn os p él r· a a ação d o 

militante ficam a margem v�rias experi�ncias que acabam não se situ 

ando neste contex t.o. 

Neste asperLo ava I i adn rica d i f f e i 

sao mais e] ara das pcr·spe<"L i v;1s que aporiLarn a noss;i or·g;:in i /.élçao e 

a f d .-1 r e 1 ação e 11 L 1 • e o <' a 1 • !i L e 1 · rn as s i v o < • ; l f" o r· rn ação d e- q I lél d r o o u me -

1 hor· a JOC deve :'WI' 11111 �:F.2_11___i_z_:��· cl<· q11<tdr·os? 

I ·: � T R ll 'I' lJ R /\ 

( D I .SCUSSÂO DA EQU.1 l'E /\Ml'L 1 !\DA -�M_.J�NJ��·: l 98l))

Qtt.ll\l,o ,l<> g1·11 pc> d<· l>.1S<' ;1 d i h<·11.-;,--;�o ,q>o1ll,n11 ;1 n<·<·e,c;s í clad<' 

ck ,1pr·nf'11ncl;1111 11Ln nos ,tspccLos: vi ai> i I i d:td<' 11:1 ,1L11:1l r·cal idade, es 

paço de crjação da co11,-;ci�11cia ou 1·1·uLn 

ba]hado. 

d e s l, ;1 , e u ri L e l I d o a :-; e 1 • t r a -

Em relação flO grupo de j ove11s t., r·aba Lha dores nao esta ela -

ro o conte�do a se e desenvolvi do e n III corno o movimento enca r·a es -

tas expeciencias. 

No to('anLc aos 111c i os massivos, percebemos q11e n,'10 há uma 

rnnbj I i :,,;aç?ío perm;1nente. Ex i sLe ttm va('11n c11tre a rea I i zação ele 11m e 

ou L r O ( e o n g r e s s o e sem a n n i 11 t., e r· 11 a c i o 11 a 1 ) e h /1 d i f i eu 1 d a c1 e n ,1 e o n t i -
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nu i.d,ld pr·incip;ll111c11Lc (H>r·q11<' li,; 11r11 ,11·1111i l.1rnc·11t o q11anLo aos jovens 

atingidos por estes mf'ios. 

llíllil V!!Z ((U um 

quadro l' �du;r, ido ;1c·;11· 1 ·1·L;1 11111 <1<·.--.<'((11 i I i l>r· i o 1 1 <,.-.; l 1·;1l>a 11 10 .'-i d,1.--. coor·dc

nnç os e t' spon,s,,bi I id;tclt,--. 110 1 11ovi 111 <:11t.o. 

QUE 

Necessi.dade de cl senvolvei· runa discttssão frente ao meio 

congresso e pnpel que cumpi·e na iniciação. 

- No engajamen}o polftico o mi.lJtante acaba perdendo a re 

fer�ncia do movimento e da Juventude Trabalhadora.

- At� onde um militante deve caminhar com a JOC.

- Como trabalhar a relação entre açao e projeto de vida -

dos militantes.

A FORMAÇÃO COMPLEMENTAR E lNTJ;GRJ\J.

( Discussão Cei La na 1·eun ião e.la quipc excc11t,iva em fevereiro/89) 

A discussão em Lorno da formação tem dois aspectos que em 

hora entre s.i., são de certa maneira distintos. 

Um� o que se ref'ere a f'ormaç;';o compJementar a açao m.ili.

t,;1nt,e e comum, onde um co11j1111Lo de ele111<'1 1 Lo.s co11t,ribui par·a verifi-
, - , 

car a te que ponto a nossa açao es La co11 f' rontando com a rea 1 idade e 

qual a melhor maneira de reprojeLá-1 a 1 1 0 sent,i do de fazer· avançar -

nosssa o rganizaçao e a I u t,a rn,t is g I ob,1 1 . 

1� o a,'ipcct,o 01Hle se r·cctHT ";1.--. expr.i·icnc-ias <lo movimento 

npcr.ir·i o tilnLo pr·<'�scnLe como pa,..::;,s;iclo ... " e no.--. 1 eva a "conhecer a 

l.uLa da clai;;s

O outro aspecto d·i z respeito a f'ormação mais integral, on 

de enLra a questão da educaç?;o pesso;11 <' co I Li va e a consLruc,:ao de 

novos valares a partir de nossa açao e onde II o ver<lade.i ro m L.I i. tante 

nao e aquele que VÊ tudo, mas aquele que aprende com os outros .•.. 

''Elaborando ou formulando os novos va I or·es que os homens, o povo e 

muito especialmente nos os jovens t,raba Lah<lorc. devemos v·i ver". 

"Ao mesmo tempo nos ajudar a ir vislumbrando os elementos que devem 

compor a nova soci.edade que rpr.eremos ,<>11.strui r" ... e nesta perspec-
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tiva nao "espe1·;11· ;\s 1 1ov,1s esl.1·11L111·;t,-.; p;1 1·;1 (·0111<'<,".11· ;i v I vc·1· os no -

vos va 101 cs 11 . 

'l'enc:ll> 1 c'o 1 1 �t I t I l>I' 1 _____ 1 _1 ___ 1_'-'_,_1_c_-.s_._c_',-.;_, __ <_'_<_· 1_11_<·11 .o.-.; e ;1 , poc erno.-.; passar· 

uma avaliação mais con rei,a quanLo ;1 1'01·111aç�o na JOCB: 

a 

Na jocb ai 11cla podemos consl.;1 1· q11 a f"ormação comp I ementar 

éd nda a onteç d 111�111 e i 1 • a i n d i v i d li a 1 , o 11 d e o m i I i La n t, e e o u n i e o r e s 

ponsável tanto p ·10 sf!u r:r·csc·iment.,o c·n 1110 do contato que arompanha. 

A fot·maçãu acunLecc de l'u1·a p1·a denLro somenLc, í ncor-po -

rando assim uma j n f Luência ext rna ao 111 i ·1 ·i tante. 

Discutindo melhor as causas fomos avaliando que essa rea

lidade em parte ainda� consequência da estrutura do movimento que 

não permite uma dinamização maior dessa questão, mesmo que já se e� 

saie uma projeçao a respeito. Por outro lado ainda persiste na JOC 

uma visão muito obrenista e que por isso nao incorporamos elemen -

tos mais ciêntificos a nossa análise, 1·a1tando portanto um referên

cial te�rico e que hoje temos um quadro de militantes que tem 

cessidade de um investimento, de uma bagagem mais te�rica que 

ser poster·i ormentc rcvcsL ido em II ma a<; 7í o L r a n s f' o r· ma d ora . 

Muitas vezs se usa a condição de classe dos mil ítantes co 

mo um p1·eLext.,o f'1·cntc o aspecLo da f'o1· 111.1<,:7Ío co 111p I emc11La1· e que deve 

mos buscar mane.iras de supe1·ar i st.,o. 

Mesmo em rel açio a conrdenaç;-;o nacional se conseguiu 

;1vançar mais a p 1·0,jc<,:ao 110 c11l,;1 11Lo ai 11d;1 117Ío conseguimos d i.nami zar 

o trabalho de forma a vj abi li za r ma i ,e:; concretamente as proj eçoes.

Precj samos tamb�m buscar novos 1·eclH'sos cio pn11Lo ele vi st.a redag�g:i.

c·o p1•,;1,; co (JllC co11t1· i h11arn com il f'c11·rn;1c,-7Ío do,-.; rn i I i Lantes.

Nest,a d j scussão f'o i su1·g i 11clo 11m;1 nPcess idade de se a pro -

f'undar a fund;:iment.1ç;10 da JOC ('Orno uma p 1·oposLa de organi.zaçãu esp� 

cifÍca e a partirdaf como nos sit.uamus cle11tro da consLrução de um 

projeto da formaç�o pela açio. 

A PARTIR Di\S DISCUSSÔES DES'J'l·:S A.SPECTOS E TENDO COMO 

REl-'ERÊNCli\ AINDA, UM CON,JUN'l'O IH·: i\ Vi\1.1 i\(_,.. ÕJ·:S DO MOV 1 -

ME N TO , {; J MP OH']' A N '1' 1': C O N S J D E I{ i\ I{ N E S 'J' i\ D I S CUS .'3 ÃO i\ S 

QUESTÕES QUt·: CONTINUAM PENDEN'l't·:S NO MOVI MENTU COMO: 

- Ciqrnc i taç:Íu das Coor-clc11;1<,:;><·.-.; 1 oc·a is; 
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Gar;111t, ir· f'SJ)él\'o.s ele r·c v i Sét<> <' ;1pr·of'1u1cl;1rncnt,o par·a os d_:i_ 

Vt r·.sus 11 f V< is d<' 111 i I i (.;�111<· i .t ( pr· i 11c· i pil l 111pnLc o.s mais an

Li gos); 

G a r .:.1 11 L i ,, q tt e .1 s e o o , · cl 11:t<,"<•1·.s <·111 Loclc>.--. os n i veis Lenham 

um pi.ano de L1·;1b;1lho, inclt1i11do a1 a quesLao l'inancei.ra; 

- Dis utir melhor· o p;-1pe I cl,1:-; ass ssor i a.s cm Lodos os ni-

v is (desd él (' i cl,ld( ) .

Aprofundar a quest,ao ela or· i <'ntação esp c{ f·i ca da açao

si.ndi<',11 (rt<',sLc ,'-i('flLido ;1.s v,;r·i;1s po.siçÕcs cxi.stcnLes

no mo vim nto);

Projeç;o mais clara das cidndcs onda o movimento tem dí

ficuldades h� tempo;

Discutir melhor algumas projeçoes de extensão e fortale

cimento (São paulo, Rio de Janeiro, etc ••• )

:D })t:... oe1 s N"T� cb-u ' 
_, 

No movimento a ori.entaçao e ass·i milada de uma forma dogm� 

tica, sem levar em conta as diversas conjunturas, provocando um de� 

senvolvimento mecanico da ação, bem como o seu isolamento, determi

nando onde o 111 i.l i t,a11t,e e.leve pc,�nranecci·. 
� .. ) \. 'Ct.le t hl� 

Traba lhamas a i.d�ia do co11se11co, carecendo de um con fron-

t, o e n L r · e d :i C e r · e 11 L e s c o 11 e C' p <,: Õ s , 11 o 1.:; <' 1 1  L i c.l o d e e o n t,, · i b ui r e o m a e La -

bor·ação de a Lgunras dei· i n i çÕes de deLe,·111 i 11ac.las qucsLoes. 

No que diz respc i Lo a formaç?t0, h� uma carência de e Lemen 

tos ele c111;;li.s<' clé1 .J.J.'l''I'. , e· qt1<' 1111111;1 01·cl1�rt1 de• pr·ior·idadc, l 1oje bus

camos muito mais el ement,os do Mov·imenLo Oper�rin (do que da JJ .TT.). 

É preciso que rf'cu r r·amns il ,ts pec Los ma i .s t�cn i cos � o 

c•nr i.quec i mc 1 1Lo de 11ci,--;,s;1 ;111;; 1 i .se' as,--; i 111 <'or110 o c·o11 f'1·011Lo C'orn ouLr-as -

t'xpc 1·i;-11cias de L 1 ·aballl<I 1·,s1><'<·il'i<·o <·0111 :1 .i11vc·11L1rcl<', no ,-.;enLiclo de 

garant,·i rmos nossn pa11L i e i pa�::�o nos c.sp:1c,-o,-.; 011clc: ;i j11 vcnLude ,-.;e f'az 

prese n L e , ·i m p 11 1 s ·i o na n d o ;i d i seu,.:; s;:; o d a r · e a I i c.l. 1 d e e d a,"> b a n d e ·i r as e s 

p { r i e as d a J u v e 11 tu d e 'I' r-,l b a I li ,l cl o r ,l • 

Lendo em conLa o,s d i ver·sos 
( . n I vc r ,.:; , e .sc·111 com j S/-';O c·a i rmns cm ai, i tu-

eles rneci 11 ·i cas de qucr·crrtus 11 dosa1·11 o co11L1·1'1do ;1 .ser· paHsado. 

A f'or·rnação comp'IC'111c11L;11· .ii11d;1 ;1Li11g·c· 11m ni'uncr·,> mui Lo ·1 irn·i 

Lado de mi.1 i t,anLc:::;, havc,11do a 11ecess i d;1dc• c.lc .--;e ;1rnp I i ;1r cada vez 
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É pr ciso que se g.11·,111La qu<' ;1s d i ,-;<·1 1ss<>Ps qtte ,t coordena 

çao faz do mov·imcnto scj,t co11.sLa 11Lim<"'11t <' <·011f'1·n1 1Lada com o cnnjunLo 

cto.s mi I i t..11 11.< s. 

NECE IDADE LOCALJ Zi\DJ\S AT(: O MOMl·:N'J'O l'i\RJ\ O MUV J MENTO NACJONAL 
'){_\}�� ( D is cus s ã o f e i t a n é\ 1 • <' l t 11 i ã o d a e q u ·i I w ; t rn p I i a d ;-i , J -a1'\e".1r· o/ 8 9 )

� J\p1·0 Cundai · conc i Lo <le a�-� o 

= A pro fundai· aspecto mi lita11 Le e rnassi vo

= Avançar na formação te�rica e complementar 

= A v an ,al" n;i cU.scussã > <le me Luc.lo l og i n, a pro fundando D.B 

questões colocadas 

= Meio congresso e seu papel na iniciaçao 

= A relação da açao com a estrutura 

= J\ relação da açao com o projeto de vi.da 

= Articulação entre as ações e ci.dadcs 

= Apl'oCundar a JOC enquanto teoria e pr�tica 

= Avançar nos espaços de revisão para os ampliados 

= Avançar na i nf'ra-estrut111·a b�sica 

= Dar passos mai.s concretos f'r·enLe a sistemaLização elas 

orjentaço-s. 

= Rcspo11cl<'1· il<>S d i vc�r·,sos 11 i vc· i ,..., ele• 111 i I i L,111Lcs 

= Democ1·;tl i z;1I· as 01· i C'nL;1ç;;<',--; cio rnov i nt<'nLo 

= RcLom;1rmo,s o co11Le1�clo c-sp<·<· f 1· i c·o a ser- Lr,tba l l1ac.lo com os

J ,-; • 'l's. 

= Aprol'11nda1· d i SClJ.SS�o ('TTI ao.s grupos 

se ( e· o 11 e<� i t, o,..., , < • <, 11 t, < • t� cl o il se· 1 · 11 < · 1 e l. 1 ·; d.> a 1 11 a d o ) • 

ALGUNS DESAflOS APRESENTADOS 

de ba-

® /\ coo1·dcnação nacional, d<'V("' ,011fr·onlar mais a an.ilise 

e avHl·iação que f'az e.lo 111ovi111e11to 11;11·ional, com étS cida-

des regioes. 

@ É pr· ciso 1·esgatarrnos r·ecI1I·sos mais Lccnicos para LrabE_ 

l ll,11·mos com ,t .iuve11Ludc, hem co111<l I·<·<·0I-r-er· .:1 01tt,1·as ex-

pcr·ie11 iéls dP L1·,tbi1llio. 
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N Rcl,0111.t 1·1110.-; e>.-; <·,1cl<' 1·11<>:-; d«· ,. x p<· ,. i c•11<· i ;1 ci<· a1,·;io, q11c t, f -

nll,1mos .tnLer· i orm<'nt.c. 

!'SI Ap1·01'1111cl;11· <>,-; cloc·t1111c11t.,>,-.; i>,ts i <'<>.-.; cl() 1110v i rnc•11Lo i nLerna

c i o,i;1 I. 

ALGUMAS PISTAS 

- No e n e o n l, r o s i n d i e a I e ri o p t, 1 ,1 r d o 2 º semestre t, r aba 1 h ar

na pers pcc l, i v a de si s l.cm;1 t. i zar as n r· i cntaçoes a fi.m de

l,1·;1b;11 h;�-1 ;t,-=; no co,i.-:;(• l llo 11;1<· i nn;11

Q11 cndn <'0<11·d �1111dor· 11.1<· i <111;11, c,-:;cr• 'Vél HUHR r·ef lc.x.Õti R -

sobre compreensão de 

de dinamizarmos esta 

b) = AVALIAÇÃO DAS AÇÔES,IIOJE

reali.dade e conceito de ação, a fim 

discussão)

Ap�s retomarmos as difetentes di.scuss�es ja feitas pela 

coordenação nacional durante este ano, procttramos fazer uma caract� 

rização das açoes da JOC hoje e proc11n1r clarear as diferentes posi:_ 

çoes que as JOCs. locai.,-:; vem ;1.ssuminclo, pr111 ipalmente frente à CUT 

com isso procuramos ver· corno Cem si do c1 1cam i nhado ( coordenado esse 

processo) e ti.rar algumas pisLa.s, said.-1.s. 

DuranLc as d i .sc-11ssz;es f'or·arn 1·c·t·c·1·0.rH· i adas as s gui nLes ex 

p< > ,. i cnc i ;is:

D I R.EÇÍ\O 1)() SI ND I Ci\'l'O DOS ('()Ml·:l<C 11\1< 1 OS DI·: l'i\SSO FUNDO, 

R S • , 2 ° C I ·: .'-;'!' Â O , (1 J\ N () .'--i • pq .-1 9 O ) • 

DJ R.EÇÃO DU SI NDJCJ\'J'O DOS COMl-:1<.C 11\1{ 1 OS DO ESP I IUTO SANTO 

1 º GE�'l'Ãü ( 85 a 88), SI·: i\ I,./\,'--i'l'i\l<i\M NO 1,. 1 NAL DO AMNDA'l'O. 

OPOSIÇÕES JNDICAíS nos COMERClÁRJ.SO DE FORTALEZA, F I 

Ri\ DE Si\N'l'i\NJ\ E VOLT!\ REDONDA. 

EXTENSÃO À CUIUTIBA E FORTAl.l·:CJMEN'J'O EM RECil·'E E FORTALE

ZA 
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Ub,-;c l'V.1-,'"it' :t d i 1· i <·t1 I d:tcl<' d<' t 1·:ti>;t l l1;t1· il() 111C·,--;1110 t <·rnpo a or

g-ani zação do ,..:;i11dic;1Lu, o cl<',-.c;<'11volvi111<'1itc, dit ,-.;11;i La1·cf·;1 (' a org-ani

z;, .. u;;Hl, a p1•opo,.:;t,t cl;t .10('. A.--; V<'/<',--; ,-.;e- 1·11111'111,clc· 11111 ,, 01ll1·1,. A inicia 

çao de novos Jovens 'l' 1·;l1);1lli;1clo1·< .. --; 1i;1 .J!l(' por· p,11·Lc• de mi I iLanLes 

qu" c=- sLao em d i 1· '<;Õcs ,..:; i nd i c;1 i :-; e: ( . 1111 li 1111;1. lsLo e, ri i\O h ,; rc Lorno em

t rmos d n vos mi I i L111Lcs para ,1 ,J()(' 11esLc c.spayo d.e aLuação. 

Não t m se onsegu ido on Lr i bt1 i 1· para a e leboração e de -

� nvo l vimento de um plano de conj un Lo 11;,s ct-i .. r·eçÕ s. Enquanto equipe 

de militantes da JOC não tem se garanLido plano especifico com ob

jetivos voltados para o movimento. E consequ�ncia disto não existem 

programa de formação nem para a catego1· i.a, nem para a JOC. 

Há uma absorçao dos dirigentes sondicais Jocistas pela bu

rocracia, pela estrutura. Os militantes não conseguem ter uma açao 

de base e principalmente com Js.Ts. 

Na tem se conseguido coordenar as açoes desde as cidades -

a�� o nivel nacional. Não tem se realizado en ontros com estas cara 

cteristicas e que busquem responder a essas necessidades especifi -

cas. Como não ex·i s tem Lam@�m es tru�ur·,t..:; OLI coordenações nestes sen

Lido. A �nica que exisLiu Coi a Equipe do Tr·i;ngu·l o (coordenava o 

L r aba 1 h o em fá b 1� i e as em S P , R .J , M G e I ·: S . ) • Ma,..:; f" o i d e s a r t i eu l a d a em 

L984. Na esLruLu1·a da JOC l31·as i I e i 1·a 11?;0 Lcrn ex i .sL ido uma forma de 

responder a estas necessidades. �ÍJ�
� 

Tamb�m �e carnpo"'-/4°o se Lcrn pc�nsado o pape L prati..co da 

Associação de M< radoi·es (Assist�ncial i.--;rno e a ,�eivind-icação). Não -

t.em se considerado o ;1..:;pcci...o r·or·milt i vo ele' con.o.;;c i Z..nc ia de e lasse nes

,..:; p e,..:; pé\ ç o La m b m • P o 1 • n x C' m p I o a p,. ove i L;, 11 cl o :t cl i ,-.; e 11 ,o.;; sã o d ;1 s e o n d ·i 

(,:;; e s ú e v i d a e d a II d o I un e o 11 L e t�l d o e 1 ;_1,--; ,-.; i ,-.; La p a , . a e 1 :1 , i n l"" r ·,na n d o e 

formando os i...rabét L11adorcs. 

e o N C L u s õ E S: 
==========-

-
====----

EM NOSSA ANÁLfSE VEIO SE í'ORMANDO, CON.STRUINDO DENTRO DA 

JOC CONCElTOS DE REALIDADE E CONSEQUEN'l'l·:MENTE DE AÇÃO MUI TO FECII� 

DA RESTRITOS. A REAL TDADf. DA CLASSE TRAIIALllADORA DENTRO DESSES 

CONCEITOS SE l.l Ml'l'A AOS J·:Sl'AÇOS QUJ·: l·:I.i\ V IVI·:, 'l'RJ\l3ALIIA 1·: flAIRJW. 
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A AÇÃO LJ GADA A Al.CO CONCRl·:'l'o <ll! l'R<lllll'I' 1 V(J. Nl·.�'l'I·, .'-il·:N'I' I ll() VJ·,J< 11,. 1 CA-

E RECHAÇO AO ASPECTO I N'l'l•:u:cTUAI, NA i\(,'Í\(), Ni\ FOl<MAÇÃO. J U:CIIAÇA-SE 

TAM13J�M A PRÓl'RJi\ FJGURA DO IN'l'l·:LEC'J'lJ/\I., M ll,l'l'AN'l'I·:, 1{1·:VOI.UNCIONÁRJO 

P O R L' S O � E P R L O R I Z A /\ i\ ( Ã O , O C' O N 1,. R e l N 'I' ! l D I I <  I ·: 'I' o N i\ 11 i\ ,") 1 ·, J ·: C O N () M I C A 

(MEJ O DE PRODUÇÃO). 

POR Oll'l'RO LADO OU A'I'( ME�MO COMO CON'l'l{AD I ÇÃO DO �UE AFIR

MAMO ACJMA, A GRANDE MA I OR I A  nos M ll.l'l'i\N'l'ES I NJCJA!{AM-.SE A PARTIR 

DE UM ACOMl AN IIAMENTO I N D J V I  DUA L. NÂ I D I I<1-:'J'i\MENTE DE PROCESSO DE 

AÇÃO DE CONFRONTO. 

NO NOSSO ENTENDER COMO PASSOS JÁ DEFINIDOS NA COORDENAÇÃO 

AMPLIADA EM JUNHO E QUE DEVEMOS CONTINUAR AVANÇANDO SÃO: 

= A iscussao e ampliação do conceito de realidade e por

tanto do campo de atuação da JOC. 

= Discussão do conceito de ação e militincia. toda açao 

necessariamente tem q11e formar militanLes para a JOC? 
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Brasil • TcpulúçÕo jovc� u· ,o:::; • cno-
res nbanà'or,nàos subr:ietidos no mas�;ncre. aliennnte õos r·01os de
comunicação. 

Pais sem tr�diç�o de cultura socialistu Sem meio �rnbien-

tc de um partido de esquerda de rnr:E;sas • Ser:i ú tistórJ.8 de u 
ma central sindical de base� 

Grande São puulo , rnBior concentr&çbo opcr8ri8 da Alr:érica 1 

Latina • Cidode de São Paulo rr!ilbÕes de tréibalhadores ir.-
dustriais tra'oalhadore s de serv-:iç os, 

.. 

CATEGORIA N2 TRABALHADORES P.SA1AJ?IAL IN2 TRAJ:l. ]YJEJ-i P.SAL.MEN

Vidreiro� 25.000 20.752,00 3.700 ( 15�;� 16.CJE,,� 

: ··e tal urc. 

Comércio 
.', 

Couros 11.000,0G ( 4 5 /�) 11. 000,({

?lGstiCOE 

Luvas 7.000 20.00C 1. 00 ( 2 i:: _
, 

:J ;" dJ. 000 

O SENAI , aparelbão ideológioo d8 ourgucsiú , unicu rede na�. 

cional de formação profissional dcstinad8 a OJJer�rioc . Abriga 

en média na ci�ade de São Paulo 

rneriores aprendizes 
operêrios aprendizes ( qualificação/ espcciEli�ução ) 

eri cursos tócnicos de 2Q rrnu 
Os menores aprendizes se qualificun profissionalmon0c • Apr�n 

derr uma profissão, como Torneiro , Soldnd'or , Icprcssor Off-Set 
Eletricista , rapeceiro , Marceneiro , Mccanico de autos , etc. 

Os opcrârios nprendiz�s s5o de cursos noturnos (�1 � Gno d�r� 
' - -

ç5o ) • Te= que ter mDis de 16 anos . Os c�rsos de �speci8li-
zaçal , suo de Torneiro , Jrez�dor , Ajustador , Brrarenteiro, 

:.,e dlnico de uu 1,0 s , ', e c�nico Die scl , ... .ae trici stL crirrol D1dor 

instLi.lado:' , •.. 
..:.ixisteo alcuns pro0rumE.l.s de forrnução ae 1:.uo de oure 1.1Jtensivti 

( 1, 5 ou 2, 5· . .Dôs/b r .. ros dia ) • São cursof' coe. pequenú cjudL 1 

par: c011C:uçZ:o , e se dcstin:..ir: par:i dese!i!prccados ad11.ltoE., r.:r:iic.,
rc s de lu nno s • :icve rão se virarer.í p!irL 1:-;8.nte r u si e o su::: ' 

fnmilio , se for o cuso . 

1�0 pais entr�rn no mercado de trRbalho a cuda ano , l.LOG�Ou 1 

pessoas . São ?oalo corresponde � �disto . 



2 

0Ji: .,Ho Paul o •

Puro o jover:i õos cLisses trabalhadoras C)Ue nE; f1,ix,J de- lb 

anos nao tem àefiniçõo profissional , as coisns VbO se tor -

nando muito dificeis . Estão esprer:idos pelos que c 'tbo te� 

tando uma brecha no mercado e pela qualif'icoção (ou o sir.iples 

emprego ) conseguido pelos �ue jé estõo no mercado . 

Para os de sexo Masculino a coisa é um pouco complicada . 

Complicada no sentido estrito especifico , por que para as 

mulheres Tudo é dif.icil . 

Quem chega aos 16 anos e nao tem enc�minhamento profissio

nal ou emprego fixo corre o risco de simplesmente nao urru

mur trabalho até que tenba a document8ção profissional em or 

dem . O que só Vui acontecer aos lé - 19 anos 

A lei g,rante estabilidade paro os convocados parLl o servi 

ço militar . Este beneficio legal leva que as empresas sim

plesmente não ac:1.mitam qaem possa vir a ser convocaào para o 

Serviço Militar 

Arcde de trabLJlhos assistônciais , éomunitúrios , àe soli

dariedade , sindical ou político de formaçüo profissional 

forma uma quantidude infima de pes3oas . Reeru ceral , em 

condições materiais precérias e numa metodoloGiB defLJsuda . 

:-C-:stes tn.ibalbos ( os com algum nivel de poli tiZE.iÇão ) re s_!. 

duos da resistência a ditadu�a , tentativa na épocG de inser 

çao nos trabal bo s de bai1:'ro , de acesso a população , de II C0:!2_

scientização 11 
, estão mal localizadas ( fora das concentra -

ções industriais ) e " catam II sem o critério poli tico deli 

neado. O resultado na maioria dos c,,sos é trabalhar cor::i ü

queles que não conseguem entrar no SENAI , e não est8o nos ' 

centros decisivos du p�odução fabril . 

O PT , PLJrtido dos Trabalhadores , o õnico partido n�cional 

cor:1 carúter clbssistn e de massEJs , nuo tem nenbwr.. tnib�üho' 

abvongcnte com G juventude , embora os jovens dss cla��es uo 

pulares se identifiquem com o PT • l:i.. CUT , nuncL teve a 

questão juventude trabalhadora como di6--na de atenção particu 

lar • 

As iniciaT.ivas dr; grupos / partidos em relc.1ção aos ,·ovens, 

muito u1ais se destinam� ampliação de suas próprürn bbses. 

O que nos preocupa aqui, são os problemas da juventude tra 

balhadora , e �ais cspecificwnente , da parcela de jovens 

d8S fn8ilias trobalbsdoras , que estão de aleums forma envo! 

vidos ou influenciados pelos moviffiill�tos sociais ou políticos. 

E fbcil constatar : filho de operãrio militante , nerr sem -

pre ó, opc r(irj o , e qu[ise nunca é mili t&nte • 

Filhos de militantes óe movimentos sociais e ou politicos � 
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nu;Jn ooo pur te d2 s vc z.c s , quando cbe gan a j uvcn tu de , nao re _ 

fletem interesse em pnrticipar de movimentos . A ficura do j� 
vem nlienGdo , desajustado , desintcressHdo , � co�uc r,o nosso 
meio . As contilenas sobre o periodo dn ditadura , com seus'· 
�orrores nao comovem a maioria dos jovens trabalhadores . 

Não conhecemos nenhum movimento nestes ô.l times ... Emos relev&n 

• te da juventude trabalhadora de identificaçÃo com s.rn clHsse 1 

de origem .

,,. 

Os valores culturois , os hábitos , as uspirsções são em ul
timn anllise burgueslis . O individualismo , o consumismo , o
subjetivismo são o re6ra comum .

m:.ve ré N · explicaçõas para o CBldo de cultura que e stno me r

gulbados os filhos da classe operéria . Existem N razões pa
ra explicer as insuficiencias do movimento das closses traba -
lbadoras em perdem seus filhos para a influôncia burguesa .

O crescimento de uma vanguarda jovem nos movimentos sociais
por efeito de contrnste sómente realça a �ravidade do problema •

. \ 

A lidenmça operúria mais expressiva , o Presidente da Cut, 1 

centenas do quadros sindicais , _agentes pastorais , de lideran

ças populorcs são muito jovens .
A faixa de idade de nossas direções mais oxpressivGs estão 1

· na fai.�s de 40 anos , e a massa ô.e rnili tantos cor:: r.ienos de 30.

Com tudo isto nbo existe um trabal bo de m&ssas , m:10 terno ê, 1 

uma corrente socialista ,ampla , não temos influencia , nem in

serç;� nos jovens dus classes populares .
Bem entenàido , a burguesia não conse�uiu na ditadur& e nem'

aeora atrair a juventude • Pelo contrério, dos drogados, dos'

desesperados e perdidos nas brumas da ditndura e os desinteres
sudos de hoje , mas nao existe aâcsão politicú h burruesia .

E preciso ver que os chamados &dultos andura tawbérr. dcscspe
rançaõ.os do chamadG politica .

Agora , quem jG viu uma g�eve dos sapateiros de Frbnca , ou'
dos coureiros de são Paulo , sabe do imenso potencial de luta'

da juventude trabalhadora , que por falta de nossD iniciativa'
é intorpecido pela ação das classes dominantes .

No micro-cosmo da familia , como as coisas s5o 9 

Os pais/trubalhadores/ militantes , normalmente participam ' 
da politica mas tem urna formação ideolócica insuficiente • 

O comportamento , os gostos , a vida cultural , a moral nem 

sempre caminham no sentido do rompimento que a sua Drópria vi

da política caminha . 
Toda a orientação para o filho do oper�rio , é p&rú oue ele' 

Não se�a oner�rio . E o resultado anos depois é que nem ope

r6rio , nem nuda mais qualificado (doutor) 

Ums oinorie se prnfissionaliza enquanto trubalhador direto , 

outro purcela min·Jr ·, vai h faculdtde , e a �r�nac rnnioria ' 
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dos filbos dos militGntes vaga ató serem absorvidos pelo mor

CBào de trabal110 , ou na economia informal • 
Nas fumilias mais pobres , a entrndn rn�ito cedo no mercado' 

de trabalho corto a possibilidade de profissionalização do ex 
futuro oper�rio . 

Retomando , o jovem trabalhador que ao ütingir a naiorida

de tenha uma profissão está ear8ntindo a possibilidade de sua 
sobrevivencia pelo resto de sua vida . 

Mas mesmo este qu::ise profissional , de f&milia politizada 1 

nao conseeue ser atraido pelo movimento político . 

A discussão que pretendemos fazer ao levantar este conjunto 
de questões , é discutir qual o tipo de a�ividade/iniciativa/ 
trabalho é possível ser Ieito com os jovens , que estão no u
niverso da militancia do movimento político e ou social . 

A idéia é �rair espaço/atividade para um grupo (inicialme� 
te) e desenvolver uma experiencia de contra ataque a influen 

--

eia burguesa no nosso meio . Como ? 1

Pas precãr1as condições da militancia de trabalhadores nao 
só por uma questão de tempo não'hó um processo de construção• 
de uma relação política com a familia . O que fica para os 
filhos , é uma sensação de dinheiro curto a tensão , e a 
sensaçao de que a política t uma chatice • 

�Se pudermos criar um coletivo de jovens trabalhadores , com 
alguns recursos b�sicos·( equipamento de foto e v1deo, filma
dora , equipamento de som ,  biblioteca adequada , local a5ra
d�vel ) poderia permitir a eles aquilo que se tornou comum' 
na �lasse ?édia alta , e da �urP,Uesia . São recursos que a 
humanidade produz , aos quais os produtores não tem acesso . 

Não pensar que isto é uma aspirução bureuesa . 
r a contrapartida positiva que o fato de sua frunilia ser a

fetada pela militancia trâz . 
Um jovem de periferia , pobre , que possa utili�ar hoje um 

' ---

micro -c o rn puto d o r com sua parafernalia de recursos provuvelmen 
te se sentirá muito gratificado ao saber que isto sóoentc é ' 
possível por que seu pai , um fudidQ , um militante anonimo' 
faz parte de uma coisa maior que se preocupa com ele • 

Os filhos hoje , das faixas de padrão de vida mais alto tem 
natação • cursos de língua , b.alé , yoga , xudrex , judô , vi 
agens , video-c�ssete , disneyworld , etc , etc, etc , e et ' 
ceteras mais . 

-� A burguesia forma os seus futuros quadros dirigentes e nós?
O que podemos fazer é socializar entre nós alguns recursos' 

( que para nós são ) pedagógicos . 
O que podemos fazer é t rnar conhecidos , desvc�dar as 

possibilidndes de acesso 1 conhecimento que a sociedGde jé_'

·tom hoje
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Vizitas ao IPT , a Estbçio ciOncin ao Eutantã , h c:�prcsns 

de t0cnolocia avançada , ao CEASA , nco�pamh3das de tôcnicos 

o ue sejnm CO!Llf)Ein)Jciros de luta • Plira que estes futuios tra
balhadores vejam que o engenheiro que ganha bem nüo noces:ari 

1 

amente é um inimigo de classe • 

Se este engenheiro , aos olhos de um jovem Uii'.la pessoa impoE_ 

tante , lhe tratar com respeito , entre outras coisas , por -
que ele é filho de um ativista do movimento provavelmente a 

refle�io que faça o jovem sobre o seu pai , ser� muito mais ' 

positiva • 

Talvez a forca muis envolvente de desenvolvimento dessa &ti 

vidade sejam as atividades culturais . 

Por influencia de nossa cultura politica tendemos a classi

ficar como burguesa , quase tudo que o jovem esté ligado ho
he sem percebe r que estamos sendo cbàtos . 

SerLa essencial que pudessem ter asesso a profission�is da' 

érea da sabde e ci�ncias saciais p a_r& di seu tir q uc stõc s das 

mais inquietantes e que seeuramente na maioria das familias' 

progressistas não bó espaço . 

As questões relativas a moral e ao sexo , sao dos mais in -

quietante s enfrentudas pelos jovens . O re sultGdo com o pas

snr do tempo sao produzir adultos conservadores ou no m1nimo 

�omplic8dos" • 

E possivel criar um pequeno esquema de informação/orienta .. 

çao profissional • 

Boa parte dos jovens trabalhadores perdem a época de e ntrar 

no SENAI (qualificação) ou nas escolas técnicas de 2Q grau 

mais que faltn de informação , bê no fundo a questão ideo

lógica de ser ou não ser um operário . 

Uraa mistificação dos setor de serviços de trabcelhar limpo , 

etc. E um encarainbamento de vida que transforma os pais em ' 

extremosos dedicados burros de carga e os filhos em folga -

dos e studnnte s • 

Seria possivel 8 muitos jovens se profissionalizArcm e con 
tinuarem estudando . Raramente este ê o caminho seguido . 

Há a possibilidade de desenvolvermos à médio prazo a forr�'-

ção profissional 
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INFORMES INJERESSANTES 

'1' 

Essa ttu"'lni nha estará fie ando 1n.:..;.i s 

velha no S p,rÓxir.10 S me se S. 

EIDIBSTO 13 de abril 

DORIIIBA - 27 ele abril 

• 1 

1 1 

Proces-so �- eleição para � �oordenação nacion@l executiva 

• 
1 

.- A JOC é um moviment'o coordenado por nós :jovens trabalha::1ores. A
' 1 , · 1 I d .., ' f d 7 . �-·� nive naciona , a coor enaçao e orm.J a por Jovens, que moram em· .)ao

Paulo (executiva), mais os ampliados, que ficam em seus estados. A Exe
cutiva é ele�ta por todas as cidades, e os ampliados somente por seus 
respectivos estados. Nesses Últimos meses aconteceu o processo de elei
ção de 2 jovens para compor a exacutiva. Nós do Rio tínhamos direito e 
dever de votar. nàs c�mdidatos, porem pelo. ·processo que estamos '<livendo 
não fi�em�s nenhuma discussão, e em nossa Última reunião de conjunto não 

, votamos. ·os candidatos mais cotados eram, Toninho (BH), Cláudio (RS), e 
Lourdes (ES). Os Eleitos foram Toninho e Cl&udio. 

INTERCÂMB3IO N;..::roNAL s SESSifü 2,s FORM/\Ç�O 

, .. -=�------.' AsoAteceu---Aa.-2g_-qµintena de fevereiro e início de março, o in
tercâmbio a nível nacional,, finalizado com uma sessão de formação. Aqui 
da cidade participou a companheira Isa, que voltou toda animada, e com 
muitos elementos para contribu�r conosco. No próximo boletim ela escre-

-�_verá um pouco como foi essa experiincia, alem de escrever, � claro, o
seu relatório. 

Semana Internacional da JuJentude Trabalhadora 

Companheir�s, esta che�ando a Semana da Juventude. Este ano o 
tema é "Divisão Internacion3l .s!.Q. Trabalho�' e temos como slogan: 

"Não há fronteiras para os que exploram. 
Não devem haver para os que lutam." 

Já estamos em cima da hora de pens�r em algumas atividades. Temos 
na cidade alguns Documentos esclarecendo sobre a semana. Vanos co�rar 
da coordenação da cidade. 

Extensão�- Fortalecimento 

No processo de extensãd e fortalecimento da Joc Brasileira, já es 
tá .formada a equipe de Red:ilf e, com os comparirheiros Sabóia, Eulália e Ri
bamar. O Ribamar já está trabalhando. 

Em Sãci Luis-MA, Severin6 já se instalou, e a companhelra Soli-
mar estar& indo nos pr6zimos mesei�, 

t·· ,.J 
• 

� 

Aqui no Rio, Nelson teve qrje voltar pra Volta Redonda, pois foi 
re·admi tido na CSN. L.· e. está-' aqui desde janeiro e Cimar chega e,I agosto. 
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Internacional 

Foi formada no VII Conselho Mundial da JOC, em 87, uma comissão 
de orientação, frente ao conflito internacional que vive a JOC. Para 
contribuir com essa comissão, a JOC·Brasileira está enviando· materiais 
de retgmad� hist6rica do movimento. r importnnteque nas cidades co�si
gamos manter contato com antigos jocistas, para termos dados históricos 
e contribuir com isso também. 

Grande Concurso 

A JOC s;rasileira está promovendo um concurso de monografias 
frente ao tema da Semana Internacional da Juventude Trabalhadora. 

Militantes entrem em contato com os coorden,1dores da cid.Jde, pe
dindo maiores informações. 

. 
�· 

O lançamento do concurso será na semana. O prazo para inscrição 
das equipes � at� 20 de maio; e para a entrega dos trab�lhos at� 30 de 
junho. �AMOS PAR�ICIPAR !ll 

Coórdenação �stadual 

Hoje a C.E. é composta por Edson (VR), Aclão (RJ), Hélio C�n.) e 

Luiz Cláudio, pe·lo fortalecimento, e com previsão de N. Iguaçu assu.mir 

em se tem"bro. 

-- -. A·aiscussão g_uallito ao mandato dos coordenadorea é: :Sdson até julho 

de 90, L. Cláudio até Dez de 91, Hélio até dez 90, e o .Adão até jul de 

89. A coordenação est::::.dual propõe a a,... .. :.)liaç5.o do U..7.Ilda to do .Adão até

dezemb1�0 de 89, e que em julJ10 o Rio jÚ esteja ele.c;endo U:.::.a outrc.. pe::.,so::.

para assUL'ri.r juntos- a partir de julho, e sozi!lha 2. pu.rtir de janej_ro.

Aí Rio! Vamos discutir ! ! ?? 

Encontro de l'fovos 

Será dias 27 e 28 de maio o en·contro EL tad�U:!l de novos mili t:::,:::1tes. 

t preciso g_ue a cifü.:..de levant·e·"c disc·,;_t::1 já seu quadro a.e ::-iovos . 

Vamos agitar 
. ,,,,, 

! ! ?? - ·No prÓx.Liw nº tr..:.remos mais detalhes!!! 

Volta Redonda está fervendo 

-. No dia 05 de março, arn preparaçao para o encontro de novos, os 

companheiros de Volta �edonda reali�::1.r3.ill uma assembléia de jovens tri..1.

balhadores e no dia ·19,· estarão i-ealizando um gr�:n,le semimrio c.�m1ical ! 

O negÓcj_o ··1lsta g_uante, e. nós esta.110s convicl2.clos ! Vamos??? 
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JOCARIÓCA de parabéns 

Parauéns, prá vocês, foi o· agro.d-. cimiJ�tto que i�ccclJc,.io:J dos cr!:?.m

panheiros da J.élgica pel'.:l. recepção: ce:.loro::;à c_;_u.E"; D1os di s:pe:;:1sél!l:o ::.: , __ e 

aqui v::ii o e,:cJ.oreço C.eslcs 1x1.ra Cfll8 po ;sc:.:.:_os .�os co:-:.�rês:é)Ónd.cr. 

Do,.,,imi ·"'ue 0 0 1- r ·-.LU....!... '-1 ,.J .L..,
l,) 

Rua 'Cel. l'.'.:.:.:nb.cl J:into, 70 - Doc1ueir2.o 

Cep; 58400 Ani verséÍrio 21 ô.e deze:q:i.br9 

:Stierme Sony e .Jrigi tte 

:Rue dutiem-Lc, 10 - 5523 - '.7eil�.en - ::.:e:12,'icc. 

Jojo :Cu.rnottc 

Cha tcau. ::)e s :'...,oloucir - ::3. 5000 NaDur - cl.zica 

1,�chelc C-i lo ·t; 

Rue Du Collc__;e, 43 - ?Tarw..r - 3. 5000 - ·:,elcico. 

V:·:..Ll.o.s =:screver ! ! ! 

PD 

:resta vlsi ta dos companheiros ·1Jelgas, agraucce:rns co�- c: . .1r
l

"niio·--õ-··--·- _. __

grande apolo },le nos"foi dado pela AÇO, À.direçi':o e militc..�1.tes :•10::::;�o:s 

agra�ecimentos. 

Finanças 

Com.o to,· .. os sabem, encerrou o te::.�:o do corrr� ... 1 heiro :::�rnesto 2.. frente 

dás finanç&s < . ..:: cid::::.de. A coordenaç3:o c2ti �)ropornJ.o U..lilE� cq .. 'ipe pc:.ra 

o seu lugar. ·rai_ ser V.II1� eq-.,üpe com tc<·o c2.s, }_)r:::>. 1..ct-2.-r��:>rca ... q:u.et·:r�c._:r •. _

T d 1 {�· - d . d d d '"l 1, 7 · , r  T' 1 .·en o 1."JG a cot ra.pnaç.:o e CJ. e. e, o c�--n e .0112. e.o, l)e __ o .· .. ov. _opu �1.r 

a graEde :JorL �ia. e· enfim pelo :.:ov. Si:r_ t-_i.cal o :'.Jic cor.'ip,::.n.h:::.i.:co CC',::.,1�.

i; amos .G:..rantir ! ! ! 

Assemr:üéia de Jovens :rrc.bé.�lhadorcs 

·t -.":.. enç:..o ' .. ·t -. ·.· "� ençao

89-··'-'<ert d_-·,,·:c l.t('\ de �'c-.1.�1·1, a.�e1..,t·.1.�o dr1 � - - _,.) � . .L .:.!. 1 .. ro_TJ.::-.�2.çê.�:o 

V8lllos toclcs 

.�·-.. ,:_; ____ 
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Hoje através da açao o movimento atinge vár·ias categorias que 

Com�rciliios, _a1;men}alão! doméstica,_construç�o civil, bor:a
cheiros, funcionario·publico, confecçao, metalurgicos, textil, 
hospital, gatas,. químicos ., bancá.rios .. P4ofessores, cour.eir.o.s., 
gráficos, etc ••• 
Além de atingir .também jovens trabalhadores sem emprego. 

Existem cidades que estão �r��n�zada� � set0res.. Fortaleoe-
se.. o ,s�tor. fibr i.-Oê • .QDl. al.;wn.as cid.ades há Ulil- avanço na orgariização 

-�ia, por exemplo comerciários
Emalgu.m.as -cidades o movimento atinge jovens de várias catego

rias, mas pelo fato de rever pou.cos os milit.ante&�·estes se encon �
tr� a nível de setor trabalho para avaliar a ação�

Com o pr..ooe� de análise�-� �ndo feito pelo movimento,
�rincipalmente no congresso e SNJT, em quase todas'.as cidades onde o

movimento está pr'-'ier.te, estão vendo como-�� �-3anizar os deiliEI!!

preg�d.os • .Já existem algumas ·cidades que têm esta tip0 de org@izaçic:r
.- �ra com muitas dificuldades. 

Ex.is.tem .a.l.gumas- cidades.. .organizadas por setox: e qnandQ um mil.!_ 
tan.t.e fi.ca:solto ele é jogado para o setor 
pre está desenvolvendo tlma ação no bairro. 
do a de.seDYOlver ação nç local d� trabalho 

- � ,1 • ':"'\ -de ele esta fica sem um� orientaçao clara. 

bairro ., porém isso nem S€!!! 
o militante não é dasafia
e assim o setor bairro on
Devemos observar que o 

setor bairro existe em todoas as cidades que o movimento se faz pre -
sente, mas a o·rientação· deste setor necessita avançar a pa1 tir da a
çao. 

Embora as cidades estejam caminhando numa linha de reorganiza
çao cada vez melhor, encontram muitas dificuldades. FAlta um plano de 
ação q�e responda a nível de setores cidade, estado e nacional. Falta 
clareza de orientação a alguns setores como bairo e desemprego. 

A seguir apresentaremos uma síntese de como está a organização 
nas cidades. 
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/ C IDA D ES 

V.REDONDA

NOVA IGUAÇU 

RIO DE J.ANEIRO 

S.J.DE MERETI 

C A T E G O R I A S 
A T I N G I D A S 

Metalúrgica 
Construção Civil 

, Comercio 
Funcionérios de 

Hospital 
Desempregado 
Domésticas. 

Doméstica 
Textil 
Alimentação 
Professor' 

Deserapregados_ 

Professoras. 
MetalÚ,rgicos 

Desempregados. 

SETORES E CATEG ORIAS ORGANIZADOS 
OU COM PEilSPECTIVAS DE ORGANIZA.ÇÃO 

Fábrica: Construção civil e meta�. 
se encontram junto para revisar 
Func. de Hospital: j� se encontram 
como categoria 
C�mércio: se encontram como ca�eg_2. 
ria. 

Desempregados .� domésticas:, pers-'
pectiv�{ dé se ·encontrar ·eomo setor 
ba.irro,j ·: 

Bâirrol: ·2 militantes 
Desempregados, �letricit1rio e me

talúrgico= pel7Spe�tivas 
T.ra baTho: i militante

Bairro 
. , Comercio 

Bairro 
Trabalho (professores) 

F ORMA. S 
C O O R D E N A- Ç Ã O 

1 nível de s.etores e 
categorias, os mili�/ 
tantes se coordenam. 

l nível de cidade· e
xiste uma coordenação
que procur� responder
como está organizado' .
o movimen-1:;o.

Equipe de militantes 
2 .Setores organizados 
para coordenar o tra
balho. 

Tiramos uma orienta-/ 
ção de o pessoal pa- 1

. 
, rar por setor especi-

fico, mas ainda não·-, da para coordenar por 
setores • .Apenas proj� 
tamos isso. 
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a hÍst�ria da JOC, � sobre como os militantes de outras :pocas asswmiram.' 
I 

· 
i No nosso pa1k e outros da Amerlca Latiria ao �ohhece�mos a experlincia de 

trabalhar em situaç:o de repress�o as quais não per�itiam a JOC. ,present� 

se publicamehte, tsto fez com que os mi I itantes to�assem medidas de segu-' 

rança. Assim os jovens que lhiciavam no movlmehto levavam um grande ,perfo

do sem conhecer que era a Jbc que bs cohvldava a desenvolver uma ação Ope

�arla, Pa�a concluir este processo, se tem utilizado um meio que conhece-' 

mos como "REVELAÇÃO DO MOVIMENTO" que consiste em que os mi I i tantes da e i -

dade convidam ao conjunto dos Jovens Trabalhadores em proces�o de inicia-' 
., 

çao a um encontro. 

Neste encontro contam quem ; a JOC, seus objetivos, os p_a(s.��:.:.c;rn9e' 

esta presente, os princfpios e caracteristicas, etc ••• Os jovens s;o convl 

dados a comprometer-se como militantes da JOC neste momento sio chamados a A 

assumi� responsavelmente a cota mi I itante. 

PORQUE A COTIZAÇÃO Fl�IANCEIRA; 
• • 

• 

A �otiz..aç�-� um compromisso dos associados com qualguer institui-' 

ç;o, Na igreja se constitui o dfzimo. Os afiliados dos sindicatos assumem' 

uma cota peri�dica. Em uma sociedade, seja qual for, os membros d�o uma con 

tribuiç�o financeira, como firmação de seu compromisso. 

Para um movimento como o nosso, a cotizaçio tem um significado mui-

to preciso. 

"OS MILITANTES s�o os RESPONSAVEIS PELA SUSTENTAÇÃO DO MOVIMENTO , 

ATRA�ts·oE UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PERÍODICA, PARA RESPONDER AS 

NECESSIDADES QUE A AÇ�O E A COORDENAÇÃO EXIGEM EM TODOS OS NÍVEISu

(declaraç;o de principies) 
- ,.,

1 • .. .• • 

Para a JOC a cotiza�;º militante� uma responsabi tidade expressada 

em gesto concreto. Muitas vezes apartir da renuncia do prazer com gastos ' 

s�perfluo, deixar de comprar um pacote de cigarro, uma cerveja isto para ' 

colocar o dinheiro equivalente a serviço do conjunto dos companheiros·em ' 
., 

açao. 

No Brasi I a quantia de 2% para empregados e 1% para desempregados' 

sobre o salário foi fjxqdo em 1.976. Apartir das constataç�es do conjunto' 

do movimento no conselho nacional reunido, com objetivo de buscar a autofi 

nanciaç;o da ação, Por:m, o fundamental; que a cotização militante seja r 
. . ' - � - . .., 

, . - ..:c.1 
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uma contribuiç�o livre e responsavel. N�o é 
. ' 

, 
somente o tesouro que tem res-

ponsabi !idade de assegurer a participaç�o dos ml Jitantes. 

� o militante que conhecendo o significado e o valor do movimento, ' 

que deve decidir a dar algo material� Esse gesto significa que os mi litan� 

tes creem no movimento, querem assegurar sua existência porque a vêem im-' 

portante para os Jovens Trabalhadores e para a classe operaria e sua luta. 

A cotizaç;o militante: o meio mais importante do movimento a nfvel' 

financeiro porque esta empregado,,.d� responsabilidade generosidade, sacr,

fi�io.to pr�prio compromisso militante que se materializa em um gesto pes

soal e assume a dimens;o coletiva do movimento. 

F I NANCE1 RO 

A ,., ' f '1· . ' situaçao do nosso Pais, con �rme ana ,�e anterior nos mostra uma 

s�rie de limitaç;es frente a esse objeti
.
vo. _A cota militante esfa conclici2

nada nos sal�rios baixos, h� dese�prego atingindo os que iniciam ao movi-' 

mento. As atividades financeiras que des�nvolvemos �;o entre os jove�s Tr� . : 
'\ 

bà·lhadores que tem esta condi ç;;es ec�no�icas, nosso� a1rr:goe ilú' 1 eb�dores' 

n'a maioria sio traba I hadores. Est�s meios c!esenvo I vi dos dentro da e I asse ' 

qperaria n·ão tem p�rmitido ingressos .,,·.:.�'1ificantes em quantidade. Assim 1

�- :r 
·.�··.':· .. .buscamos a ajuda financeira no ext� ��. 

MEIOS PESSOAL ;:,')5 M•LtTAN;:� 

' . .  

1. Cota m, 1 itante, o::. ,n i I i ta�tes dão· uma quant: · ) mensa 1: que norma 1-'

mente tem si do 2% do s_,;l l.�r i o me ns.a 1. O� d�se.mpregados n;o t:m · f,.i ?(O a con-'
, 

, r 
- , . ,. , . 

tr i bu ir. Os permanentes tambem cotizam embora '&eu sà la.ri o venh-a do prcpr I o

movimento. 

2. Dia de sal�rio, al;m da cota, ·foi iristi.tuido e� 1.976 a doação '

.de um dia de sal�rio. Est� vem sendo desenvolvida princ'ipalmente por oca-' 

sião do anivers�rio da JCC Internacional. Tentamos depenvolver a dimens;o, 

de estar contribuindo com a JOC Internacional. 

3. Agendas - fniciado a discussio deste meio

contribui� na autofinanciaç;o ·do movimento que na 

los 

das 

mi I itantes em 43%. Sua ti"ragem em 1.980 foi ·e

1 
. / 

em 2 partes, o ucro entre a caixa da cid1e e

/

m 1.979, como formp de 
/ . -� 

ele ano era assumido p� 

4.100 unidades dividi-' 

o caixa do nacional.

, 
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4. Outras contribuiç�es:- Em algumas cidades, h� m, litantes que dão

uma contribuiç�o extraordin�ria. Al�m da cotizaç;o mi fitante, existem aqu� 

les que financiam o transporte para ir contactar outrcs JOvens Trabalhado

res, para as reuniões, encontros etc ••• assim existe uma participação ex-' 

tra ao pagar as estadias nos locais de reuniões nos fins de semana. Tambem 

�á alguns que cião uma cotizaç;o mais alta estabelec;da pelo conjunto. 

5. A informa_ç;o:- na medida que os mi I itantes vio se comprometendo'

com a eç;o, vio sentindo necessidade da an�llse. A informaç;o pessoal per

mite melhor construç;o desta an�lise atrav:s dos materiais do movimento P2 

rem faz necess��io a complemeniaç;o,· os jornais, revistas s;o comprados p� 

los mi litantesa E quando se tratam de material do movimento (Boletlns Mi li 

tes INFO, Juventude Trabalhadora) pedimos contribuiç�o. 

6. Uma hora de trabalho entre os Jovens Trcbalhadores.- Como meio J

,.ermanente de contribui ç;o para a campanha do Conse I ho I nternac i ona I entre 

outros de momento (cartilha, broche, adesivos). Comprometemos a partir da 

disculs;o na coordenaç;o Nacional em 1.983, de impulsionar essa experi�n�' 

�•a, juntamente com reflex;o na Semana Nacional da Juventude Trabalhadora. 

7- CAMISAS - Na semana nacional da juventude trabalhadora temos o '

·objetivo de apresentar mais publicamente a realidade em que vive-se esta '

parcela. Como a experiência acima introduzida neste ano, ap�rtir das cami

sas do 3º Congresso Nacional em 1.983.

B. Meios Pr�prios iniciados pelos militantes nas diferentes re91oes
, A- Excursão, festas, bailes, teatros, bingos, gincanas, Sirizada,

feira de cacarecos, jogo de feij�o, almoço, feijoada, anivers�rios, cafe,' 

campeonato de futebol, passeios. Tem objetivos de levar outros jovens as� 

--�Qser o movimento no processo de formaç;o e as vezes arrecadar fundos fren 

te alguma campanha. 

8- Amigos do Movimento:- Sempre tem aqueles que pcssaram ou nac pe

lo movimento e est�o de acordo com o trabalho que a JOC tem realizado. En

tre eles encontramos: Ex jocistas, militantes e dirigentes operarios etc.' 

lambem tem sido comum pedir a contribuiç�o de padres, religiosas, nos· ,

quais o movimento recebe apoio. Em algumas cidades, se recorre� ajuda das 

comunidades, dioseses por ocasi�o dos encontros de �ormaç�o a nfvel local. 

9. Campanhas financeiras.- Chamamos campanhas financeiras a determl

nades momentos (geralmente em algum mês) em que o movimento realiza umas; 

rie de esforços e atividades para financiar um acontecimento. Aqui j� tive 
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mos as experi�ncias por ocas1ao do 32 Congresso e do Conselho Internacional 

e do EnGontro Internacional. 

Ne-ste período se intensificam as atividades financeiras e os esfor-' 

,_90� e�traordinarios do conjunto. t uma oportunidade' para fazer conhecer o 

meio e sua açao, ao exterior e entre os mesmos Jovens Trabalhadores 

Estas campanhas s;o necess�rias com planejamento conjunto do mov1men 

to para responder aos objetivos propostos. 

D. Controle de finanças· e papel da Equipe Tesoureira - No encontro '

de tesoureiro realizado em março uma das exigências que se fazia era o ccn

trole financeiro. Dentro do movime�o, geralmente t0clas as cidades t;m Te-' 

soureiros. A busca de consti+uir uma equipe est� sendo encaminhada em algu-

-Mas. Os tesoureiros t�m papel importante para a organizaç�o e susten�aç;o '

financeira do movimento. Como o conjunto deve planejar e apresentar os re-'

sultados obtidos. Cabe á equipe manter em dia o controle das finanças, apr�

sentando orçamento e balanço, buscar e sugerir novos meios de 8Uto financia

mento.

As cartas de animaçao aos amigos, explicando os motivos de pedir aJ� 

da e a aplicaç�o do dinheiro recebido. 

A �quipe deve propor e coordenar a distribuiç;o de tarefa entre os , 

�, litantes, de forma que nao seja uma pessoa somente respons�vel das finan

çaGQ Outros militantes podem e devem ·assumir tarefas de buscar e cobrar ami 

gos,- formar novos meios, organi�ar atividades, motivar os jovens trabalhado 

res a financiar a aç;o. Os militantes no seu·conjunto nao devem espc�ar que 

o tesoureiro �lhes diga 1 se tem cotizaç;o atrazada, que nao prestou contas 1 .. 

��g �gendas, camisas etc ••• 

E assim quando chega o dia de pagar, a partir de entendimento entre' 

ambos, e faça imediatamente. Sabe �ue este dinheiro pertênce ao movimentoa 

São de fundamental importância as reuni�es de militantes em que ha

J� reflex;o do assumir financeiro a partir da aç;o, exemplo: encontro de 

setor, categoria, regional, nacion�I. Par� avaliar e planejar para respon� 
. ,., . der as ex1genc1as. 

Muitas vezes, as f-inanças tem ficado como o �ltimo ponto das reun1-

oes de mi I itantes a todos os n fve is. Este n;;o seria o problema se todos os 

demais pontos fossem concluidos dentro do ponto previsto inicial: 

' 
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Qual tem sido nossa experi�ncia? O tempo de tratarmos-das finanças tem si

do absorvido pelos pontos de avaliaçio, celebraç�o. � de fundamental impo� 

tância levar em conta o tempo disponivel e n;o gast�-lo somente com prest� 
,., 

çao de contas. 

Para atlnglr nossos objetivos de estarmos avaliahdo o assumir finan-

ceiro,� necessario que este ponto se dê junto com a aç�o do movimerto. 

Al�m de estarmos revisando sempre hos encontros e reuni�es este aevc 

fazer parte da açao� iE- ) l L � necessar10 es�ar desehvolvendo permanentemente re-' 

flex�o da utilização do dinheiro pelos militantes. (gastos pessoais, ativl 

ca7.r-eontribuiç�o na família, estudo1 con:tribuiç;o ao movimento etcva.) 

Em suma, estar avaliando constantemente. 
/ 

"Os militantes atrav�s de sua aç�o ajudam a outros jovens trabalha

dores a serem mi fitantes" (Declaraç;o de Princfpios). 

I 



MANIFESTO DO 26! C N DA JOC-B 

A JOQ Brasileira, reunida em seu 26Q Conselho 
Nacional, se dirige as entidades, movimentos, 
pastorais e ao conJu.nto dos traoG.lhadores, pa 
ra apresentar a análise desenvolvida pelo mQ 
vimento sobre o momento atual vivido pela 
classe trabalhadora. 

A situação política e econômtca 

Nós Jovens e demais trabalhadores brasileiros continuamos 

sofrendo as consequ�ncias da política econ5mica traçada pela classe 

dominante nacional e internacional, que visa consolidar seu poder. 

Cada vez mais nossa economia fica dependente, através da 
,, " 

1,olÍ tica de comprometimento deste governo da chumad.a HOvfl RepÚ.blica 

com o capital in tcn1acional. 

Nossa economia segue sendo controlada pelo FMI e medidas 

nocivas são tomadas como a privatização das estatais e 

nossos recursos nacionais, etc. 

entrega de 

Do ponto de vista político sao aperfeiçoados @s mecanismôs 

de controle sobre nossas organizações e neste sentido,o controle ' 

ideológico através, principalmente dos meios de comunicação de mas 

sa, tem contribuid.o 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 papel no sentido de consolidar est.e projeto de transi 

çao burguesa. 

Tal política nos impõe encargos ainda mais pesados como 

arrocho dos salários. Apesar de todas estas medidas trazerem sérias 

consequ�ncias para o ji precário nível de vida de nossa classe afe 

tando ainda mais as necessidades básicas como alimentação, moradia, 

tranporte, saúde, educação, percebemos um descrédito generalizado ' 

(1)



por parte dos trabalhadores na possibilidade de mudanças reais. 

É neste contexto e, tema.o em vista as próximas eleições 

q_ue deverão influenciar na Elei.çã.o para Presidente em 1990, que a 

burguesia passa a apresentar candidatos populistas, como empresá-• 

rios bem sucedidos para confundir os trabalhadores, uma vez . 11ue 

não tendo uma análise clara., podem acabar por :::i.ssimilo.r cul ti IH) de• 

candidatura . 

A situas:ão dos jovens trabalhadores 

Hoje somos aproximadamente. 2 milhões de jovems que anua! 

mente temos condições de entrar no mercado de trabalho, porém difi 

cilmente encontramos o lQ emprego. De outro lado com a robotização 

e a informática, consequências como o desemprego tornam-se mais sé 

rias. 

Os meios de comunicação de massa vao investindo cada vez 

mais na juventude através de uma ideologia comsumista, sem apr� 

sentar no entanto condições para adquirirmos os bens que necessita 

mos e temos direito. 

Desta forma, a classe dominante visa garantir uma 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 frustação frente e,s perspectivas de 

futuro. Como saídas a sociedade apresenta:. a fuga nas drogas e ou 

tros meios alienantes. 

Constatamos ainda que no geral a juventude tem pouca PªE

ticipação nos sindicatos e partidos, principalmente nas instâncias 

de deliberação e direção. 
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O MOVIMENTO OPERÁRIO 

No conjunto do Movimento Operário não tellios conseguido apresentar

alternativas para a solução dos problemas que vive a classe trabalha

dora •

. Também nao se tem conseguido projetar a organização e a luta da

classe trabalhadora mais a, longo prazo e mui tas vezes partimos para

urn 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 trcwada,s·
1 

- como greves gerais etc. 
9 

nao

tem obtido vi tÓrias signj_f:i_cat:i.vas. Encontram-se dificuldades mui to

grandes em relação às mobib_zaçõe2 conforme ocorreu no lº de maio àes

te ano.

�m relação ao debate que se trava no-interior da CUT e no Movimen 

to Op�rário, percebe-se que não vai havendo uma abeTtura maior que 

possibilite ooconfronto das concepções existentes. Este confronto de 

concepçoes, apesar de ser import::mte para a fórmaçã.o dos trabalhado

res, não tem sido democratj_camer�te travado desde as bases. 

A SITUAÇÃO DA IGRS,IA 

Em m1ti tos períodos da h:i_stÓrj_a u. Igre,ja tem demonstrado seu apoio 

ao Movimento Operário 
9 

contrast8JJ.do com outros em que tem abandonado 

o povo à sorte e à ganânrüa dos exploradores. Percebemos que há um in 

vestimento a nível internacional em movimentos carismáticos que repe_!'. 

cute diretamente na luta dos trabalhadores por UJ�a cida dÍgna à medi 

da que se despreocupam com a situação concreta de e.rploração 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 serviço 

aos trabalhadores, ·EJ,limentando, mais concretamente através da Teolog� 

a d.a Libertação 9 a prática dos cristãos envolvidos nas '·lutas popula

res por dias melhores. 
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DESAFIOS 

Estão colocados vários desafios para o Movimento Operário frente 

. a esta conjuntura. 

O lº desafio é apontar as alte�nativas de luta para a construção 
' 

e conquista de uma sociedade dirigida pelos trabalhadores.� preciso 

construir o poder dos trabalhadores principalmente no local de traba

lho9 pois é a parnir daí que se irá garantir a organização dos traba

lhadores na luta. 

É preciso que organismos como a CUT cumpram seu papel de direção 

das lutas dos trabalhadores garantindo·· autonomia de clas_se
9 

respei tag 

do. os diversos segmentos 9 supera�do seclarismos e práti.cas que ·nao 

correspondam ao princípio de democracia operária. 

Quanto a Constituinte
9 apesar de ter-se acreditado nesta via ele 

gendo líderes operários
9 

a mesma nao representou nenhum avanço real 

na luta doe trabalhadores. Veio em um momento de ascensao das lutas 

populares9 porém muito dependente de lideranças"que foram eleitas p� 

ra a Gonstituinte9 significando um preju.izo imediat� as lutas dos tra 

balhadores. Es·tá co�ocado Pa+ª 'o Movimento Operári�ci o desafio de nao 

assiná-la e fazer uma auto-crítica de que foi um erro tático a parti

cipação neste congresso de caráter conservador. 

Frente a esta realj_dade nos desafiamos como parte integrante do 

Movimento Operário a continuar lutando pelas seguintes bandeiras de 

luta: 

- Reforma Agrária; - Não pagamento da dívida externa;; -· Pelas 40 ho

ras semanais ; - Melhores condições de vida e trabalho; Recuperação
.J 

do poder aquisitivo dos trabalhadores; - Estabilidade no emprego;

- :Oirei to à profissionalização; - Espaço de lazer coletivo; - Direi. to

ao ensino público e gratuito em todos os níveis; - Voto do menor nas

eleições .. sindicais aos 16 anos; - Liberdade e au-t'Õno.rriia Éúndical.

. ."Para a ·JOC9 é através da participação consci�nt'e e progressiva do 
• 1 :. , , 

povo9 e muito especialmente da juventude trabalhadora
9 

que se�a possi-
, 

vel· fazer mudanças profundas e duráveis que respondam às aspirações u-

niversais da classe operária.;, DP. 

JULHO DE 88 - BRAGANÇA PAULISTA -· SP. 
,. 
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Pedimos perdão quando revisamos nossas atitudes, revendo nossos , 

erros e nos compromet�ndo enquanto irmãos. 

Somos jovens a questionamos o uso autoritário� abusivo do podar, 

institucionalizado da Igreja, questionamos assim como Jesus 8ris

to questionou os escribas/fariseus. 

AS CARACTERiSTICAS DA JOC 
- --------�---- - -

A evolução que teve a análise e ação que a JOC desenvolvia fez 

com que a característica� operária entrasse em debate interno, a

finnando o caráter classista do movimento. Para trabalhar as di-' 

versas características, juvenil, operária e cristã com equilíbrio 

faz-se necessário caminhar e abrir caminho; não há outras experi

ências que se identifique com a JOC, que teve que se elp6lhar m 

sua própr':i.a experi;ncia a medida que caminhava. 

Temos hoje um �cúmulo de experiência e vemos deficiência nos di-' 

versos aspéctoa de nossas caracterÍsiticas; no aspécto cristão si

tuamos algumas dificuldades: 

- Responder na formação dos jovens trabalgadores à busca e questío
-

namento de Deus (fé), celebrar a fé mais explicitamente.

- Diante de tanta contradição da igreja, definir o que nos ident,1

fica com ela e que papel a igreja cumpre hojeº

- Nossa compreensão teológica é atrasada e as vezes conservadora,

enquanto nossa prática é avançada e libertadora.

e o N e L u s Ã o :

A Igreja traz no seu interior o confli·to de classes presente na ' 

sociedade, a luta entre o pro·jeto da burguesia x projeto d�classe 
. ,

trabalhadora. O avanço dos conservadores ou dos progressistas ira

identificar vp;ial projeto está forjando mais podar. 

Julho/88 

Documento para o 262 Conselho N! 

·Cional da JOC Brasileira
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fica definido o caráter classista, da ação da JOC com a def 

de DP em Lins (1975) e acirra o conf'lito com setores da

que não reconhecem este documento. 

Diante ia análise que progressivamente fazíamos da IcreJ 

1çao 

nossa própria experiência fomos nos afastando desta e tomJn po

sição ae�e,,_evar em conta; ao mesmo tempo surgia em nossa ação um' 

caráter quase que exclusivamente operário, Qeixando de ser a úni

ca prioridade o o aspécto cristão. Nesses Últimos cinco anos, fo� 

mos retomando nossa análise e procurando identificar as nossas li 

gações com a Igreja, nos questionando se somente por tática, dipl,2 

macia ou se faz parte da estratégia, por4ue é essennal à identi

dade do movimento. 

NOSSA CARACTEIÚSTicÁ CRISTÃ 

A JOC como parte da igreja.povo, vive um momento de repensar aª.! 

plicitação de sua característica Cristã. Fomos e somos atacados a 

todo, momento da não oennos mais cristãos. Nossa característica 

cristã está na experiência que desenvolvemos, nos ideais que viv� 

moa e defendemos na transformação da sociedade. Explixitar como� 

desenvo+vemos assa caracterÍsitica nos é um pouco difícil. 

Somos Igreja. Somos o povo em assembléia unidos pela fé em Jesus• 
, 

.Cristo, que sustenta nossa luta, o assumir do movimento operario, 

a luta de conmtrução do socialismo com base nos valores da igual

dade e . justiça. 

Não estamos todos os dias na igreja e nem sempre estamos ligados• 

a paróquia; nossa comunidade é o grupo que cada jocista particá 
-pa; planejamos nos6a açao como vamos ev3ngelizar outros jovens ,. 

trabalhadores, oramos �uando discutimos nossos problemas em comu

nidade; celebramos quando partilhamos nossas alegr:ias e tristezas 

juntos. 

Nosso evangelho é a própria vida, o dia-a-dia. Buscamos a const� 

ção à.o Reino de DeU:J ut:revés do socialinmo, o homem novo cc.1p:1z de 

amar o seu próximo como a si mesmo. 

5 



Mesmo no Egito, o povo dos·clãs não perdeu de visto suas 
aspirações de ter terra próprio e ser uma noção livre. Deus 
continuo perto do seu povo oprimido, prometendo nova
mente terra, liberdade e suo presença. A fé alimento o luto 
concreto poro o libertoçã'o. Esta libertação se torno modelo 
de todos os libertações, qté o ressurreição do próprio Cris-
to. 

Hoje o povo acredito num Deus que liberto, mos será que 
está cloro o que serio esta libertação? No Bíblia, os aspi
rações do povo poro ter terra e independência eram claros. 
Mos o que seriam os aspirações do povo numa sociedade 
capitalista? Será que os trabalhadores dos nossos comu
nidades têm propostos claros? 

APRENDIZAGEM NO DESERTO E 
CONQUISTA DAJERRA PROMETIDA 

No deserto, o povo enfrentou o desafio de se organizar 
mesmo. Vamos ver quem tinha saído do Egito, pois. os clãs 
tinham sido dispersos e fragmentados. Outros povos ca
tivos de guerra tinham se misturado com o povo dos clãs. 
Enfim, quem saiu seguindo Moisés foi uma misturo de gen
te que sofria o mesmo opressão. Mos não era um "povo" 
com identidade e valores claros ainda. 

Os desafios encontrados no cominho serviram de apren
dizado poro o vida igualitário. Os primeiros obstáculos, o 
falto d'águo e comido, nos mostram à dispersão do povo. 
Não só reclamam contra Moisés, mos chegam o querer vol
tar poro o Egito onde pelo menos comiam. Moisés, contan
do com o presença de Deus, consegue propor formos que 
asseguram o todos diariamente comido e bebido; isto exige 
que todos trabalhem diariamente poro conseguir esse sus
tento. 

Porém, o continuação dos brigas internos forço Moisés o 
dor ·possos mais definitivos no organização do povo. Des
centralizo o liderança, escolhendo juízes, homens de fé 
aceitos pelo povo. Estes farão justiço no meio do povo 
dividido. Além disso, faltam normas comuns, valores que 
todos aceitam como base de uma vida çJe justíço. E ossi'm, 
nascem os dez mandamentos que podemos considerar 
como uma espécie de constituição troto·ndo do autoridade 
legítimo, do fé num único Deus e pistas poro· que os pes
soas sejam respeitados e seus bens repartidos. 

Depois do experiência no deserto, o povo que chegou até 
atravessar o rio Jordão, era um povo de verdade, não um 
bando de escravos fugidos. Tinham aprendido que o ini
migo não é somente o opressor extern�. mos também os 
contradições dentro de cada um. Os dez mandamentos e o 
autoridade descentralizado deram meios poro cada um 
mudar seu compostomento egoisto e todos viveram em 
igualdade. Com esta organização e valores mais definidos, 
o pov'o foi capaz de absorver outros escravos fugidos que
encontraram no cominho, com suo esperteza de guerreiros.

O processo de conquisto e consolidação de vivência no 
Palestino exigiu um oprofu.ndomento dos valores e um 
aperfeiçoamento do organização descentralizado. Poro 
começar, tinham que distingüir entre os reis e seus fun
cionários, que moravam nas- cidades, e o povo pobre e ex
plorado que cultivava a terra em volta das cidades. 

Lendo a Biblia com atenção, percebemos que o grupo de 
Moisés, o povo da aliança, .agora liderado por Josué, 
atacava as cidades dos reis, mas fazia aliança com o povo 

ASSEMBLÉIA NACIONAL 

DE PASTORAL OPERÁRIA 
Como acontece todo ano, o Comissão de Pastoral 

Op�rário fará realizar o Assembléia Nacional, nos dias 11 e 
12 de dezembro de 1982. 

Início -8:.30 do manhã de sábado 
Término-: domingo às 18:00 
Desta vez o local ser6 no Colégio Sagrado Coração de 

Jesus -Alto do Boa Vista -Ruo Boa Vista S/N. 

CPO NACIONAL 16, 

camponês explorod::i. A violência foi sobretudo contra os 
opressores. A aliança com o povo camponês fez com que o 
"povo de Israel" conseguisse, aos poucos, aumentar e 
ocupar grande porte do Palestina.

O centro -da novo proposto de vivência era aliança· com 
Yahweh, o Deus que caminhava_ com o povo oprimido e o 
foz praticar a justiço. Aderir ao povo de Israel significava 
uma conversão para Yohweh, deixando os outros deuses 
dos poderosos da época. 

Esta história nos diz muito hoje. Depois de tantos anos, 
os greves como último recurso foram sentidas pelos tra
balhadores como uma espécie de libertação. Mas hoje an
damos no deserto. A terra prometida está longe. Falto 
muita união e organização para poder chegar até lá. E falto 
um mesmo ideal com o qual todos se comprometam para 
poder caminhar juntos, enfrenando os obstqculos que sur
gem .. Ainda somos iludidos pelos falsos deuses do poder, e 
precisamos nos converter para o verdadeiro Deus da liber
tação. 

A experiência de vida na Palestina no época dos juízes 
também nos ensina muito. Pois, durante 200 anos, o povo 
de Israel conseguiu em grande parte pôr em prático seu 
ideal de uma sociedade igualitária. Continuaram sendo 
agricultores e pastores. As cidades não foram recons
truídos. A economia de agricultura e de pastoreio fovoi 
receu uma estruturo descentralizada do poder e uma vivên
cia mais entrosada do povo er:,tre si. Com essa organização 
mais justa e os avanços técnicos na agricultura, havia 
trabalho para todos oe comida suficiente. Não se tornaram 
um império rico, mos nesta época não se vê o povo passan
do fome. 

Por outro lado, o compromisso das "12 tribos" de Yohweh 
de se ajudarem em tempo de guerra e seca., mostra o 
necessidade de uma união maior. E mesmo assim, vimos 
que, com o decorrer do tempo, o povo adota formas de 
poder centralizado, o monarquia, paro enfrentar os ini
migos fortes e nunidos. Mas os profetas nos mostram o am
bigüidade desta escolha, o decadência interno da monar
quia que não consegue ser fiel a um Deus de justiça. 

A experiência de libertação e do vivência no Peles.tino 
serve de ponto de referência durante o monarquia, o exílio 
e até o tempo de Cristo. É o história de um povo fraco e 
pequeno que conseguiu viver, por um tempo, suo fé, uma. 
organização descentralizada que não oprime e numa 
economia que sustenta a todos. 

É na experiência histórico deste povo que Jesus se baseio 
quando prega uma "nova aliança": uma proposta de fi
delidade aos mesmos valores igualitários e ao único Deus. 
Maria, em poucas palavras lembra ogradecido·esta história 
das origens do seu povo: 

"Derrubou dos tronos os poderosos 
E exaltou os humildes 
Saciou de bens os pobres 
E despediu de mãos vazias os ricos"

2 -· O POVO TRABALHADOR ACOLHE A CRISTO 

Com Jesus Cristo se amplia e completa a História do Sal
vação. É ele que vem salv� libertar o homem em suas 
dimensões pr ilicipois: individual e social. 

SEMINÁRIO BiBLICO 

Prec..edendo a Asseml,léia Nacional a Comissão pro
gro.mo�· um Se.min6çio Bíblico poro os dias 4-à no'ite dtê 10-
de dezembro. 

Será rea'lizado na "Casa de Oração" em Novo Iguaçu e

orientado por Fr. Carlos Mesters e Eliseu do CEBI. 
NOTA: - O local do Seminário ainda está sujeito à 

mudança. 



F¾RA MEDJTAÇÃO 



Sônln[.,, l/1 do dezembro r! 1 J 995. 

n. s
�ompanh3iras e CompanhPiros
�a Coorden3ç-o Na�ional/Ampliuda
e �ilitantes da �rcr.

E s p L a no s Ci e e s t 1 :J s ,, n eu n trem cada vez me- , .., a n i 
macas para os e� fios cios planejamentos da JOCB, quP n;o s�o T 
�loucos, por isso, temos que c,dc: vez mais nos forta1e�er,,os pa
r.i é'Ssumirmos ust·,s conprom.issos.

Jiant" destes do .. ,c1fins, n�s tc1 JOCB$, est3rr.ns p 1 1· 

e indo par a p as s ar n1 o s rJ e e i d a d e j n i e i a n t E-J p ,:ir a e ida d e o r g a n i z a d a •
oois q nti�os nnc. ssidade de participar dos processos de deci-' 
s:Jt:.:S da JOÇB , no� responsabili?2ndo no fortalecdimento das ações 
da JOC a niv 1 narinnal. 

Hoj� na JOCGt, ostanos da seguinte forma: 

1� femos uma equipe militantn 9u� pensa e coordena os passos que 
a JOCB� te� dado em suas açoes, 

sta equipA (íl5 nilit.) tnnos 01 cnnrd. estadual, 02 tnsou- 1 

rei r os que e s tão i.: .:. e:.: _ n d o. um a a,; a o no b ai r r o , tem o s ta m b ,; rn 1 
extencionista 

70 Temos 05 novos militantes que que entraram na JO rTil(l0/12/95) 
no encontro de iniciantes, ?stes surgiram a partir de meios 1 

como: Encontro �stadual de Jovens trabalhadoras� SIJí, Oa�les 
acompanhamento individual dos militantes• reunioes,lazer Ltc. 
Lom a entrada �estes novos militant�s, ja sentimos a nLcessi
aade de nos eatruturarmos enquanto equipes militantes e coor
denaç�o de cid•de, 1ois hoje estamos presentes em Sant�s e ' 
são Vic9nte. 

1Q Apesar de sermos uma JrC nova, j� nos sentimos como cidade Dr 
g a n i z a d a , p o j s s e g u i ·no s d e f a to as o r i e n t a ç Õ � s e me to d g 1 o g i a T 
da JOCS e achamos que os desafios para o proximo ano e de fa-
to partirmos p,ra uma ação concr�ta , 

Lst·m�s planejando para o proximo ano, fortalecer' 
as ações dos mi}itantes e usand8 como principais meios a RLP' 
u Encontro de eneros.

fsp'rarnos que a Coordennç;o Nacional �mpliado e os 
rr,ilitant.Js da -.JC9, referondo cst.D n;sso pedido ele ridadtJ ini 
ciJr te p,ra cio�de Organizada. 

Nossos aboaços fraternos, 

J06 Baixada Santisla. 

1 
/ I I ,,, 



Sorocaba, 03 de janeiro de 1996. 

AOS COMPANHEIROS DA 

COORDENAÇÃO NACIONAL E ESTADUAL DA JOC

SAUDAÇOES JOCISTAS. 

Sorocaba viveu o processo de preparaçao e organiz� 
çao do 52 CNJT na cidade.Com o SQ CNJT n6s atingimos mais de 200 
jjtts,devido dificul�ades de compre nsão e organização, não soub� 
mos garantir a continuidade do trabalho D que havíamos nos propo� 
to. 

Ap6s o SQ CNJT outros jovens foram atingidos e vi� 
ram fazer parte do grupo de militantes da cidadc, e no final d e 

1994 realizamos um novo encontro com contatos onde outros jjtts/ 
se integraram a JOC. 

Hoje somos 07 militantes que desenvolvem ação no 
bairro,escola e trabalho, com grupos de base na V.Nova Sorocaba e 
V.Formosa.Sendo o grupo da V.Nova Sorocaba composto de 02 militan
tes e 06 iniciantes que desenvolvem ação no bairro e na escola:E�
na V.Formosa, composta de OS mili�antes e 02 iniciantes, com ação
no bairro, na escola e no trabãlho.Contamos com aproximadamente,
40 contatos.

A cidade possui un�comissão de finanças composta / 
por 03 militantes, uma secretaria e coordenação de cidade também 
compostas por 03 militantes.Estamos discutindo proposta para mu 
dar essa estrutura, dado o novo quadro da cidade. 

A cidade está presente na coordenação estadual. 
Dado o quadro apresentado, solicitamos da coordena 

çao nacional o referendo de cidade organizada. 

Sebastião 
Coordenaç.é'.l 

t 

Sem mais, subscrevemo-nos. 

Milieante da cidade 



a.- � ct�O( oi 3 oh-- ,� f-e,-. ,--f.

.... 

o.A.�º. 

( ') t,N\ � o. ob f?/ �cl..R_ .

( ) f ,t '.-vi. t � fCJ..A °"- J0tA.A,Q � _.Q 
J 

11_ ex_ �

( ) 7:-t o C<7.A -tu .,v\ C-d2-.7

e ) r�ct..rt � ,,v\ � e-a .

( ) M0-Õ ct_ ()�CA- · 



-----------

Jll\'Et 1Tl'DE OPE .\RI.\ ·.\'IOLlC, dRA�ILEIRA 
-- ·----· --------------

São Paulo, 12 de Março de 1996. 

ASSUNTO · SEMANA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE TRABAIBAOORA 

Esta chegando atê vocês o material de orientação da STJT para o 

seu desenvolvimento. 

Esperamos que as Bandeiras se agitem nesta Semana, e que possa de 
fato ser o marco da nossa Iil.J>. 

Em breve estaremos enviando os cartazes para a divulgação da SiaT, 
as cidades poderão confeccionar camisetas, adesivos, etc. ( Ah,não 
esqueça de nos enviar). 

}!: hora de fazer a SIJT 

irreverência possivel. 

com toda críat.ividade, dinamismo e 

DE orno NAS DATAS; 

20/04 - Enviaremos o tJanifesto sobre o Desempreg0 

15/05 - Cidades enviam, material de avaliação de RIJT/96. 

Um grande abraço e bom trabalho!!! 

�-
Marie:ete Beu 

P/Coord. Nacional da ,.TOCB. 

215 - CEP 01320 000 - BELA VISTA - SAO PAULO - SP - TEL.: 605-5146 - FAX: 605-4060 



r rrnnr�n'.,'0 P r: O PHOC�JJO T)D BL_.,J�'\"' P. l1. A. COOHD-Sri;-ro DA JOC

JT' \.SILEIRA.

"".Jn. : " son ::?orr- ir 1, Potente ( C1.rfü, 11) 

Td�de - 27 nos ?9 .nos em Ju no. 

-

r o ul t · rio rocesso el i tor'1.l e pus 111.inha e�-c1 eriêJ.1ci 1. de 'l . .írio e

-,.,.,,� retom1.d i.. IIoje estou viv ·ndo um outro momento na milJia vid'l e na 

�,� ilit'lnte d JOC., :ri dois meses voltei k estudar, depois de 0n

_,e nos for 1 ds:.i. escolSL consegui realisg,r um3. vont7.de q,l e sempre foi 

.,._ l 1ri=i ja.1a mas sem :;:-riorid 1. 1 es, "l.ind1 estou construindo a casa em con

j u to com o meu ir'Jl.:::;-o, n1.o est'.Í f Ícil mas est'lIDos concluindo '10S pou

cos. 
-,- ultimo processo eu me coloquei fech�d2 devido o meu envolv· en 

to n'1S ele��ões sindic1.is d1. minha cate0oria, desde Agosto de 1994

que fomos eleitos já est'lIDOS no segundo ano. O Sindicato tem toda uma 

bo'l histÓri'l e ruim, 113, verdade é um� máquina burocr�tica que só leve 

'lC'lb'lr com o des1.trelllD.ento dos sindicqtos do Est1.do. I�a dir8tori'1 do 

3i..nc1ic'lto somos dois mili t1.ntes da JOC Eu e 1. Ros:::m'l , 1ue vem d3.ndo 

su1.s contribuições, na diretoriSL tem essoas com 1.finid1.des politicas 

com 1. JOC jlLto com esses diretores estamos conseguindo mudar '1 forma 

de se f3.zer '1S cois....,s dentro do sindic�i.to. 

• f ormq, de f3,zer 3, '.ln2lise da re3,lid-=i.de dg_ cg,tegoria, de atu3.ção

interna e eYtern1., }l'.lnej3.ffientos etc .•. Uma das cois3,s que fomos f� -

zendo e 1_ue foi fic;1,ndo como exemplo, foi o plt=mejlJilento dos tr9.balhos 
, ng,s �re-=i.s., tr�balh1.r '1S princip1.is loj1.s e consultar a categoria pa-

ra 1u'.ll1uer deliberJ.ç'io ou decis1.o que o sindicato ""\i..:3.1 tomar frente --1

empres1., 'lntes o sindic'.lto tom1.va as decisões pelos trabalhadores - e 

:i,s vezes nem fic3.V3.ID s3.bendo. Hoje -1s cois·:i,s estão mud '3.Ildo, devido 

1.s rropostas que temos levado de q_ue se consulte antes 3.0s tr9,bal1:1ad,2 

res dei-�3.ndo 'le ser p3,tern':l,lista. Como nós aprendemos n'l. JOC 1t1e O 

pl--111ej'3.ID.ento é import:-inte p-=i.r:1. as cois:1s d1.rem certo. No sindicato / 

nest:1. 3 9 6estão_cutist·:1 q_ue se veio fur;;er :1.lgum tipo de _plane j3.IDento/ 

desde secret3,rias Íreas, sem filar nas revisões de vida 1ue t3.IDbém 

-foi introduzid'l. Ng,s 6estões mteriores não se tinh1. seminário� de 

lhr�j8JJ1ento e nem r�visio dos mesmos �ue t'lIDbém 1. JOC �trc ré� de 

...,cus mil; t"'�.tes levo;.i �J,r i11 t" i_i. si 1dic 3,l. 



Continu .,,10 fls. r-i 

�u,.,_nto 1. mi'1.l11. 1.t J -:i., 1.0 n 1. G1.to....;ori"1. onde 1. JOC d'l. cidc...ãe fü1tende 

1ue 'l. ·,, :0 se l � ou r-ej L c,on os jovens J.ac loj'1S . , o p imL-iro 'Ilo.me� 

te ,c)e ae :1.trn éc 1.:pro�\.in:.·, -:o coll os tr b1.ll 'l.dores par..,_ s1ber dos 

... roblem'-13 ex:istentes nos locüb Je tr'l.b::.tlrio, :.t princ.i.1:·üo o ..:.')roblema 

m�is rec .J.IllL o· oi 1 e '1.S c1.�teir' nao eram assinad1s por 10 lo-

ja."' • 3empre inform'mdo º"' tr1.01lh'1.dores do 1ue estav·1 fa �endo, 9.s 

em res'l.s for 1fil ch111u.c 1.s :rnr'l um.1. mes:L redonda '1.0 MT. O resulta.elo foi 

dt: 2 5 crrr:.; 1s :3 . 11...td � so 2n foi n'.un 1 mesm'l loja com tr-:1.balh.:tdores be-

nifici dos. 01ltr-1, -:;-o foi frente :J. der.issJ.Õ le 40 funcionários de 

..11Il.3. p1,pel·=i_ri '3. f'CJ.illosa q_ue jlliltos or
0

:1.niz3.mos m:1.nife st'1':s':;,o contr'J. 1 em 

1,resa. Um:1. d 1s menin::1s 3, V1.nise que eu venho acompanhando, se des.._ie2: 

tau neste processo , el1. j·Í se prontificou a sentar com mais os ou

tro� jovens comerciários. 

OuGro jovem n mesmq pespectiva é o Cl3,udio 1ue eu orientei a c0 

loc'lr 1. empres1. n� Justiç1 mesmo est'.3,Ildo trab1.lh'l.Ildo, tem m1.is 

jove::1s contatos 11'.l pespectiva de se reunir comigo e com '.l Ilos::1na. 

Envolv· 1nto no meio sindicql e popular, este ano a JOC através

la seman'l IJ�I da �LP, conseguimos 3,tr::1vés do sindicato propor 1ue o 

tem- do 19 de W..3,io fosse : A Luta Contra o Desem�rego e �elo salário 

di.;�1.0, o movimento Cutist1. ju.nto com o :Y.Iovimento Popular aderir'.:Ull .-,, 

�roposta, tem outras coisas que Eu e q Rosana vem fazendo e preten 

demos escrever p9.r1. BIII, GUAR:;::JEM ! 

O C3.rden na escola Publica,é uma vergonha a nossa escol:1! 

Onde estou estud3.ndo falt':l. matéri1s essenciais como Física e Qul 

mica. Os banheiros aio imundos, as pq,redes rabiscadas e pinchadas e 

os Professores j'Í fizeram vari1s par1,liz"1çÕes por melhores S'1.1Ll.rios, 

o colégio não tem uma direç�o �ue visa a melhoria àas más condiÕes .

Outro dado é 1. Inadinplência. , desde o primeiro dia venho descubri�

do coisas novas, o colégio tem uma estrutura muito boa, mas é mal ad

ministrado. Vári3.s salas fic'3ID vasi1.s e a �u1.dr::1 de esporte é imens1.

tem tod� estrutura �ue nao esta a serviço da comunidade nem dos alu

nos. riesmo assim a s9,lq de "l.Ul3. est'Í sendo uma terapia para mim, a

maioria dos 3.lunos s�o adolescentes, tem dois qlunos n'l s:1.la que eu

venho conversrmdo sobre os problemas. Um é o Luiz que j'Í convers'.:Ullos

sobre Grêmio e ele ficou empolg1,r1.Ísr-i.mo e vamos visitar um grêmio de

outra escol::1, '1 outra menin8. g, Sueli ela é BnfermeirJ. e adorou 'lide

i"l de program'l, de gênero, elg, j'"Í leu o JT sobre muD1er e j' es..__ ' 7 e_1
- ' 

lo o ultimo nUI11ero.



continuiç�o f1r.� 

= isso 1Í ,.e.11te, eJto',l n'.un·1. f�'..:;e 1ue me sinto muito re1,lL..,1,do 'Om 

o 111i::> venho -fa·endo .

nor-, momer:.to0 1ue ... ic1rtic.i11ei 1. NÍYel N'.lcion:.il: 

t0 J1os cl9. JOC • 

.,...,ncon-'--ro de revi-ão d'l. 1P. como observador. 

°S"'cortro sindic 1 d'.1 re_;i:io '"'adeste. 

�...c.3.Ilto 1.0 rocesso de elei�i.o deste ano estou me colocgndo fechél.dc; 

d.ev �do ...,_s -..,; .:Íri 1.s res ons 1bilid1,'les que e atou 3,ssum.indo nos coletivos 

OC e Si.t1.dic 1. to. Outro fator é a minh'J. idade, no movimento temos o ,1.

tros '10illeS m·,üs jovens e experiên · ias riquissimas par:.1 assumir 1, Coor 

de'1 "�') N1,cion'l.l d'l. JOC B. 

i1u1a contribui ao com a JOC est� em todo instante da minha vid1, . 

Teus 1,gr3,decimentos q Ciuqde de Vitória de StQ l\.ntão, por ter me 

in�ic:.1do �ara este �rocesso, beijos. 

11 Temos gua.rfü:1do 1iun silêncio bastante parecido com a estupidez •• "" 

" Obrigado 11 

( Edu3,rdo Galena) 

ED30N FERREIRA POTENTE ( CARD:SN) 















- JUVENTUDE ()PERÁRIA CAT()LICA BilASILEIRA

SÃO PAULO 24 DE NOVEMBRO DE 1995. 

Sois Homem não 
sois máquina. 

" Chaplin" 

Para oa delegadoa ao Encontro Sindical. 
Conteúdo: Informe sobre a data e local do lQ Encontro Sindical da 
Região Sudeate. 

Saudações companheiros e (ae:). 

Espero que todos ( as J estejam bastante motivados e firme no 
desenvolvimento de suas ações gue, com certeza estejam contribuindo 
pra o fortalecimento da JOC, rumo a transformação da sociedade. 

Bom compas o objetivo desta é situar- sobre a realizaçao do 
Encontro Sindical da �egiao Sudeste. 

Esse encontro será importante no sentido de possibilitar um 
intercâmbio entre os militantes sobre as diversas experiências que 
estão em desenvolvimento e ou em inicia�ão. 

Alem do mais, nesse encontro pretendemos retomar experiências de 
ações que contribuiu historicamente com a JOC e consecutivamente 
com o movimento operário. E fazer um parâmetro com as que estão em 
desenvolvimento. Enfocando a análise do local de trabalho, Historia 
do Movimento Operário. 

Imaginamos que todos os envolvidos, já devem ter confirmados sua 
participação no Programa de Formação Sindical aos coordenadores da 
Regi�0. B com esse objetivo que esta dirige a vossa pessoa. 

Nesse Programa consta a realizaçào de dois encontros regionais e um 
inter regional com os companheiros e companheiras da Região :3ul, 
onde o Programa de formação também esta em desenvolvimento. 

DATA E LOCAL 00 ENCONTRO DA REGIÃO SUDESTE. 

****** Data 02 e 03 de Dezembro. 
****** Local Contagem. HG, na Sédi da ,JOC de BHC_ 
****** Caixa Comum por cidade 30 Reais. 

Esternos contando com uma participaçio média de 25 pessoas. 
Nossa previsao de gasto é de 7 4!:,. 72 R:$, desse montante 6();{. e 
assumido pelo recurso do projeto e as cidades assumem 40%. 

Estamos contando com sua participaçào, caso haja duvidae pedimos 
que entrem em contato urgentemente com o Ampliado do estado ou com 
Adevair no Secretariado Nacional. 

() - • L.., -J ()1., .ít 1..c J J 1 1 r.J} -.

Pela Coord t·lacion-al. 

· p TEL . 605-5146. FAX: 605-40G0 

RUA CONDESSA DE SÃO JOA9�1M, Nº 215 - CEP
.�

1320-000 • BELA VISTA· SAO PAULO· S • .. 



.JUVENTUDE OPERÁIUA CATÓLICA BRASILEIRA 

PROJETO SINDICAL (PAUTADO ENCONTRO). 

lQ SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO SOBRE AÇÃO NOS LOCAIS DE TRABALHO 

JOC BRASILEIRA - REGIAO SUDESTE 

LOCAL: StillE DA JOC DE BELO HORIZONTE - CONTAGEM/ M.GERAIS 

PERÍOOO: 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 1.995. 

e um tempo de guerra, é um tempo sem 
sol ... 

OBJETIVOS: Desenvolver análise da história de organização dos
trabalhadores no Brasil, resgatando no processo as 
experiências histó;r·icas dos militantes e desenvolvendo 
um paralelo entre a realidade atual dos trabalhadores 

e do movimento, para contribuir com o avanço das ações 

existentes e militantes com perspectivas de atuação 

neste campo. 

PONTO DE PARTIDA: 
Situar realidade dos locais de trabalho a partir das categorias 
presentes no encontro. 

DINÂMICA: Gr-upoe por categorias (e) ou ár·ea de pr-oxim±dades
localizando na análise: 

* Principais problemas;
* Relação patrão X empregado;

� Relação empregado X empregado;
* Mecanismos de exploração utilizados nas empresas;

2- HISTORIA 00 MOVIMENTO OPERÁRIO, localizando:
* Surgimento e lQ formas de organização

* Periodo Getulista;

* A partir do golpe de 1.964;
:t hoje, como estamos?

3- Situar a INTERVENÇAO DA JOC-B nesse processo, a partir das
noaaas formaa de organização, localizando:

* Esperiência do triângulo;

� Ação nas categorias de:
- Confecções - B.H ( 84/88

- Comércio - B.H ( 89/91 )

- Metalúrgicos - ABC (Em curso ).
OBS; Localizar nas experiência, os contextos em que ee realizaram. 

DINÂMICA: 2- Audio visual/ 3 Painel e debate.

SEGUNDA PARTE 

RUA CONDESSA DE SÃO JOAQUIM, N° 215 • CEP 01320-000 • BELA VISTA· SÃO PAULO· SP · TEL.: 605-5140 - FAX: 605-4060 



8.b:GUNDA l'AH'fE 

ORGANIZAÇAO NOB LOCAlS DK TRABALHO: 

DINÂMICAS: Audio visual/ trabalhos em grupos e plenária.

QUESTÔliS À SKHEM DISCUTIDAS: 
* O que signiíica desenvolver acao
coneiderand9. a conjuntura ( 
terceirizacAo ... ) e com que projeções\' 

nos locais de trabalho, 
desemp. rotatividade, 

* Quais as alternativas de organização a partir dos locais de 
trabalho, se apr·esentam para o desenvolvimento da aç&o'?

4 Como inserir estes elementos nas ecoes� 

E tempo de despertar!!!!!!! 



I N F O R M E 

U R G E N T E 

Companheiros, estamos diante de situações muito delicadas. 

Em primeiro lugar devemos nos unir, se informar e se organizar, 

para que juntos possamos ter nossos direitos. 

Você que está tra�alhando na empresa há mais de 3 (três) anos 

como T. de Documento. Pergunto a você qual o interesse do 

Departamento com você, compan�eiro? 

Demiss�es viem acontecendo, mudanças de setores sem maiores 

esclarecimentos, a falta de respeito, cora os (T.n), continuam 
, � i - • 

acontecendo, ate quando voce achajjusto. ficar parado diante 

dessa injustiça, amanhã pode ser você. 

VAMOS NOS UNIR!!!!! 

A SATHOM está para sair, .será que ela vai pagar tudo que nos 

e de DIREITO? 

BASTA DE INJUSTIÇA!!!! 

VAMOS A LUTiA�!!! 



!E:: il'•,,P. �-····· ''1,,.,. 

AGORA { PRA VALER. 

na ASEF. Você nâo Pncip faltar . 

PAUTI�:: 

':::.\ciG:�,"{o i:)c\J'"i:\ Pr·c•::.,dcnt:f.-'. ,:!o '.::1:1r:I ici·,tt:•:::•. 

···· / { C ,:\ .l Í �,'. ;:,\ ç: z} Cl e! E·:· 1: 1'º ,:1 b iº:\ ] h D '.;; P i":1. l'º i,1, :\. ') ') :.:_i • 

COMP (1NHE I 1� O: 

PARTICIPE. voei E u� TIJOLO NESTA CONSTRUÇ�O. 
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IOT - Instituto de Orientação para o Trabalho 

RELATôRIO DE r1IBST1� e:Ao DE SERVIÇO - RE.ll LIZ),DO NO PERIODO DE 

21 DE OUTUBBO 1 NOVillf.BRO DE 1987 

I - APRESENTAÇ10: 

Sou Edson i�. Mesquita, soci0 fundador do IOT, militante da Associaçao 

de 1,"croaores de Coelbc, da Rocba o membro da direça.c da Federaç�\º das Asso

ciaç·ôcs de Moradores de São João de Meriti - AEM. 

No dia 19 de outubro de 1987, aceitei a minha indicação.pela diretoria 

pera desenvolver um trab3lho de acessaria politica ma ellltiaaae, em lugar ' 

do companheiro Paulo !lorani. •• a ser confirmar na assembléia geral de janei 

ro de 1988.

Pela minha experiência., acho fundamental que as pessoas se preocupem ' 

com a questão profissional, neste sentid0 durante o periedo que eu tiver ' 

no trabalho da entô.dade não abro mâo de encaminhar a proposta �ue já tinha 

antes, que é fazer um cureo profissional • 

.A principio, nossas propostas de trabalho sao: 

• EEtruturar o IOT em Sâo João de 'Meriti •••

• Fortalecer e amplisr os seguintes trabalho:

Juventude 

- i�ov:irlen to Cultura 1

- ID':pe riên c ia f; Comun i t� rias

• Contribuir para o IOT ser uma entti.àaàe representativa na J3aiXada Fluminen

se, ajudando a ava'l!rçar a luta do conjunto do::: trabalhadores •••

• Integr;3r o conjunto dcs socios do JOT, na proposta política da entid2Jàe ••

Eom companheiros, é isso ai, eu me coloco aberto cm todo os senti�os a 

contri��ir com o cc�junto da eatija�e no que for preciso ••• Espero que 1988

r)oi::s::imos c2ta juntJs e que o oosso trabalbo possa contrir;Uir parJ av.Jnçsr

r.oz n3 construçao de uma nov� sociedace entre n6s. 



II - TE.,.,3.:1LHO DESENVOLVIDO: 

a) Seman3 de Orientação:

Estou fazenco vários col."Jtatos, no senticc- de viabilizar este valioso 

meio q_ue a nos8a entidade tem. A preocupação é que estas semanas contri

bua p3 r3 ev3nçar o trabalho àesenvolviao no loc3l e no seu global, dos ' 

t.rsb2 lha e ores, frente 9 con jJn tura vi vida... Fizemos os seguin tcs conta tos: 

• Jar�im Iguaçu. Queimados. Paracambi. Coelho da Rocha • Cruzeiro do §ul

Co:Jseguimos gor3ntir duas semanas de orientações com o objetivo de contribu

�r com o mov:i:nento nos bairros •••

- Coelho da Rocha - 11 à 15 de janeiro de 1988 •••

- Jar:::.m Iguaçu - l�- � 2� de janeiro a� 19e.8 •••

• Est-9�os fgze'.'làO reuniões preparatorias nos bairrcs •••

• Os d ema is ccn t3 tos, continuaram a ser feitos •••

b) tTuventu.de Trabalh3dora:

Deste 1980, se vem desenvolve�ao u� trabalho com a juventude trabalha

dora, através da minha participação na JOC ••• � um trabalho importante pelo 

�ue representa a juventude nesta sociedade, e sabemos que o sistema investe 

alt0 no controle ca wesma. Hoje achamos que podemos contribuir mais para ' 

�ue se tenha um trabalho sistematizado com a juventude trabalhadora, contri 

buindo asem, para o fort;:1lecimento das organizações àos trabalhadores e o 

surgi!'::ento de novas lider�nçaE, levaodo em conta as caracteri:::-ticas propria 

aa juventude traoalhadora. N,3ste sentido o trabalho se localiza mais em S�o 

õoâo de 'Meriti e Nova Iguaçu ••• 

• Sao João de 'Meriti: DeEe1:1volvem.os o processo do 4Q Congresso Nacioc3el de

Jovens Trsbalhadores e :a:partir daí estamos fazendo um trabalho junto as'

entidades, no sentido de se criar espaços pera a·vançar o trabalho, ap3r-'

t�r do engaj8mento dos jovens(seu meio) •••



No dia 13 de dezembro de 1987, farernoe u�a assembLéi8 para se avaliar 

o processo ao 49CNJT e t_irar pista de tral,albo para 88. H'' _ izemo s os seguin-

tes contatos: • Igreja aa Matriz - SJl! • liJ3M • JOC • Igreja de Coelho da Ro 

ch;:.i • Igreja de Vilar ads Teles ••• 

A proposta que esta se encaminhando e tirar a Pr6-Comiss�o dm 5ºCNJT' 

ap8rtir das entidades, pGra que seja um ponto de referência de trabalho com 

a juventude trabalhadora em tforiti • 

• Nova Iguaçu: O ponto de referencia de trabalho é a JOC, q_ue também def:ieo

volveu o processo do 4QCNJT, inclusive já fizeram avaliações e estão enc� 

minhando o trabalho. Fizemos os seguintes contatos com os militantes da 

JOC de: • riguel Couto • Queimados • Cbatuba • J3aac-o de 1\reia ••• 

.... proposta comum que esta se encar;-�inhando, é de se imtensificor um

trabalhe comum ng região co� a juventude trabalhadora. Estaoos conversando 

sobre a pcsi::icilic.ade àc no inicio do ano, realizar um semiaário de capaci

tação, para avançar nGsta pespectiva q_ue o congresso apontou ••• 

b) t�ovit:ien to CtJ.l tu ra l:

A E3i.Xada Fluminense é um polo de riqueza cultural, tanto a nivel de ' 

VBlores, como de manifestaçÔ€E e grupos ••• .- , .Acontece, como . a regia o e ca re� 

te 
, 

N 

de tudo, a cult�ra tambem Eao tem �eabum imvestimento pelos governaetes ' 

de um modo geral. Há dois anos aproximadamente em Meriti, se vem desenvcl-' 

vendo um trabalho nesta arca, jutJto ao ·Movimento Popular; no sentido de esta 

resgatando a cultura p.apular ••• Há várias propostEs de luta, uma das mais ' 

importante é a construção aa Casa de Cultura ••• 1:i grande dificuldade de avan 

çar e::tas lutas, e que o Mcvimento Cultural não tem urna unificaça o, não há 

uma organiz3çâc comum •.• e uma das nossas rropostns é contribuir pa ra que o 

i�ovimento avarice nesta pespectiva de ter a sua propria estruturaçã o, onde 1 

seja c3p8Z de unificar todo ei:te pontencial existente, em tcdo os sentidos. 

Contat�s feit0s: • 4Q em Ponto • Grupo ac Ucião e Concitrncia Negra • Núcleo 

de Cultura do Pr • SESC • ERT.1:i • Ga s - Grupo 1 iga de a o J?DT • ,�J3'M ••• 

• Centro Comunitário de S�c Jo�o de Neriti •••



d) Experiê:1cias Comunitárias:

In troduç20:

Um dos grandes instrumentes do Sistema Capitalista é o desemprego ••• 

pois é através dessa política q_ue ele se t:Jantem. 1� q_ti.e sempre garsntem 

salários baixíssimos e o lucro alto; 2º que desmantela a organização ' 

de base da Classe Trabalbadora. 

Em epoce ce crise, passa a ser o sau principal instrumento, onde os 

granàes cap:.talistas descarrega nas costas da Claase Operária toaa as con

seguênciâs aas crises q_ue eles proprcios criam, r,ara contin�arem lucrando. 

Qn-3se tcãas as experiências comunitárias (soci3listas), que a Classe 

trabalhacc-ra construiu na história foram brutalnente destruic1as pela Clas

se Do�ic1nte tais corno: Quilombo aos Palmares, Comuna de Paris, Canudos .•• 

É fundarr-e:-. tal res5at3r estas experiências e elas aos deiXarar:;_ uma liç·ão, ' 

c:_ue somente cGnstruinc� propostas alternativas conjuntas e que chegaremos 

a destrti.ir este sistema de dominação. 

Eoje, a maioria ãas experiências ccmunitárias, de trabalho existente, 

surfiram em 19go, o�de o Sistema Capitalista inici,»'scu processo de reccs-
-

sao, conseguentdmente milbares ae trabalhadores perdem seus empregcs •••••• 

. _:Uas fo'�iadas isoladamentes, sera recvrsos, planejamento e uma pro1,ost@ 

1 litica deffoiàa. Na :Baixada Fluminenee temos mais de ?O experiências ne� 

tido, deste escolas a mutirões ••• que na gra!'.lde maioria ccntinuam iso 

laaas uma d-3s outras ••• 

Em ?.!eriti, existe um projeto de construção de um Centro Comunitáric ' 
-

cm Coelho aa Rocha, em coope!'8çac e�tre Brasil e França; que tem como obj� 

tivo desenvolver u'tr trai»alho de form8ção e organização dos trsbalhaaores 

des�a r(?gião, através à.e trabalhos cornunitórios... Acreditamos que stra-

- Organizar oe trabalhadores na produção cc:im a nessa filosofia (socialista.

- C3pac:.tar lid�r'3nças profissionalmente e politicamente;



- G-arantir a autonomia, das diversas organiz3çÔes dos tr3balhac.ores;

- J:os poucos, indo acabando com um dos principais instrume:::itos do eistema.

A nossa proposta é investir �um processo, no sentido dessas experiên

cias Ee orgGnizorem, em ton10 de uma proposta política comum e conseguenti 

mente um plano. Contatos feitos� • Pensão das Domesticas • Grafica ao Pa-

trena to • Centro Comunitário de Meri ti • Serra 1 heria dos !fota lurgicos ( · . ...  -
' . 

forii!ação) ••• 

Fessoalrnente já sou ligado 8 una experi�nci@ comunitiria, que 6 o Cen

tro Cormnitário, do q_ual sou responssvel pelo setor de proàuçao, e o Centro 

conte com o apoio e aceseoria do IOT as suas ativiaaaes ••• Uma vez por se

mana dedico o rreu trabalho a este eerviço. 

e) Vovime�to Sindical:

. . .

A Baix3da Flutr.inense de um mcao geral, tem um t:.ToviI:lento Sincicãl fraco 

Se fez e estao fazendo diversas tentativas de fortalecer as categorias 

e a CUT. Sstcu acessoranao politicarr.ente a Comissão Diocesana de Pastoral 

Operária, q_ue em janeiro realiza:t'á um.a assembléia de trabalhadores com a ' 

rarticipaçàc de outras entidades afins. Por ser baeicame:Jte constituída de 

tr:ibalhaaores a Diocese de Nova Iguaçu, acredito q_ue _se tiver urna pastoral 

com uma linha clara em relação ao trabalho com os tr3balbadores, naturalrneo

te contribuirá para o fortalecimento do lfovi.m.ento sindical aa região. Acho 

eindicais e populares cs regiao. 

}ícuniÕes à3 Cor-iissao ••• 

Ela'be:ração à.o informa tiva e ajuda 

CôntrilmiY 

( p (t'O j e to ) pa ra a @ s E em b 1 é ia ••• 

f) Inst.itL1�c à.e Orientação pa-ra e Trabalho - ICT:

Socios: Acho f�nda�eotal que o conjunto dos socios esteja� a par de todo

o tr3bâlho desenvolvido dentre· da entidade, hcivenao urra inte;ra,;,:Í3o total a

ponte que se avance numa proposta de fort8lecer as diversas aç�es �uc o cc� 

junto dc,s ui.cios tem. Para isso, e�tou rre propc·ndo :3 visitar periodicamen

te os sccics; elaborar periodicam.erite um relatório css atividades q_ue de-' 

senvclvo na entidade; envolver os se.cios nas atividades desenvolvicéls na 3-

cessoria política. 



.. 

.. 

No dia 04 de dezembro de 87, haverá uma reuoiao em Meriti, para se di� 

cutir a preposta de se inici9r o IOT, estirá nests reunião uoas 6 pessoas

mais ou cenos ••• A nossa proposta fazer cbm o IOT desenvolva um trabalho de 

acessorame:'lto as c.iver::as comunicades e entidades existente no mumicipio ••• 

neste scnt:.do a semana de orientação que faremos em janeiro será importante 

pois tec muito espaço que podencs entrar• prestar o nosso serviço. 
1 

Durante este period0 de trabalho, já tive contatos com 69 socios da enti 

aar:ie, e no decorrer ão trabalho terei novos contatos. 

III Cc1'.T,,.., T;r-c.�o. - .r.� V ...1L, )r,.,.;4.J • 

C0mp8nheiros, quero ae:.xar bem claro que este trabalho �ue estamos de

senvolvenao ten como objetivo de fundo fcrtalecer o processe de mudança que 

esta se desenvolvenào na região, e eu acré.àito c;,ue este trabalho Que estov. ' 

aesurni!'.JdO agora, contribuirá bae:tante :para avançar esta pespectiva ••• se-mente 

com as organizações c'los tral>alhadore::: fort3lecidas em tod0 os sentidos e q_ue 

consecuiremos esta de fato, constru:.ndo uma sociedade igaalit1ria e onde o 

pccer estejG �as mãos da Classe Operária. 

Nova Iguaçu., 01 de dezet:1bro de 1987 

Edsoc n. �esquita - Acessor politico 
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TROPICAL s.A. CREDITO JHOBILIAR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EHff,EENOI"ENlO 
e o N T R o e o N TA r • I • f � o M E flL A N o R 

VENC. PAT JUflOS INORlll SEGURO HORA TOT.PREST 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

004 CONJ.E OORAOO/CASA 

06/79 076 1.053,11 141,13 
oe/7j 01� 1.161,11 493,02 
10/79 080 t.274,83 376,01 
12/79 082 t.269,21 372,28 
o 21 e o o e 4 1. 4 3 9 2 a 19 2 , .a 6 
04/8-0 Oe6 J.609.57 13,22 
06/aO 088 1.609,41 4,03 
oe1eo 090 1.775.52 111,11 
10/80 OS2 J.936.03 536,76 
12/80 094 t.928,00 530,30 
02/81 096 2.139.CO 304,80 
04/81 098 2.537,24 • 107,94 
06/61 1�0 2.538,92 • 124,12 
08/81 102 3.016,45 t.132,38
10/81 104 3.555,63 568,14
12/ 8 l J (l 6 3 • S 4 7 , 11 5 5 1 • S 4
02/82 108 4.1S6,96 • 63,31 
04/82 110 �.813,74 • 165,15 
06/82 112 4.825,36 - 801,62 

JR•12e.ae2, 91 ��- 22.229,49 SG• 

84,44 
116,0S 
118,05 
116,05 
11 a, 05 
11a.os 
118,05 
183,05 
18 3, O 5 
183,05 
163,05 
18 3,05 
183,QS 
316,ltl 
316,41 
316, 41 
3 t 6, 41 
316,41 
316,41 

10881,36 

01165 Cl 122()2 
00/ ()0 000 
11/73 002 

0000001 FILONE�A AU�IllAOORA 

O 1/74 0{14 
O 3174 006 

05/74 0()8 
01/1'4 010 
09/74 012 

11/74 014 
01/7S 016 
03 /75 018 
05/75 020 
07/75 022 
09/75 Cl24 

11/75 026 
01116 02e 
O 3/ 7 6 Cl 30 

05/76 032 
07/76 034 
09/76 036 
11/76 03tl 
01/77 C40 

03111 042 
O 5/ 77 O"" 
07177 (]'46 
09/77 048 
11/?7 050 
01/78 (]52 

(l,(lO • 
217,1'4 
2 8 5, 6 7 
284.CO
293 .,35
313,01
31(),93
350,93
366,15
364,98
382,69
405,70
403.05

422,22
44 5, 4 3
443,50
471, 35
s10.13
507,40
549,32
596,43

594,55
629,10
688, 95
684,53
723,0S .
154,66

(),00 
120,97 
1-11.20
111,03 
9 9,85 

138 ,29 
138,26 

96,14 
1a,ac 

11,85 

58,02 
7 6,81 

176 .. 65 
154,66 
128,6'4 
121,76 

97,09 
222,44 
222,12 
176 ,55 
125,79 

124,02 
es,e3 

294,6fl 
294,06 
250,49 
213,8'-

Q,00 
20,58 
20,. 5 8 
20.sa

20, 58 
23,llt 
23.74 
23,74 
23,74 
23,,74 
23,74 
31., 53 
3 t,53 

31,S3 
31,53 
31,53 
31,53 
40,87 
40,87 
40,87 
40,87 

40,81 
40,87 
56,52 
56,52 
56, 52 
56 .. 52 

2.109,82 3.388,50 
2.827,40 4-605•64
2.706,40 4.415,29
2.586,52 4.346,C6 
2.467,76 4.217,9S 
2.350,13 4.090,97 
2.233,62 3.965,11
3.284•51 5.954,85 
3.107,33 5.763,17 
2.931,69 5.573,24 
2.758,19 5.385,04 
2. 586,22 5.196,57
2.416,00 5.013,85 
3.884,75 e.31t9,99
3.596,54 a. 36,72
3.311•14 l 726,46
3.029 .. 14 7.419.20 
2.749,95 1.114,95 
2-47 3,77 6.813,72

N0•245.571,,73 TPR•40 

S 8A�80 
O,OC 

t.591,55
1.ssa .. s3
t.526,34
t.494,10
1.686,02
1.649,35
1.612,9(1
1.576171
t.540.77
1.sos,oe

1.951,91 
1.905,21 

1. 858,6 l
1.a12,1e
1.761.09
1.121 .. 11
2.173,36
2.115,43
2.057,,93
2.000 .. a8

t.9'i4 ... 26
1.aae.1c

2.533 .. 96 
Z.457,49
2.381161
2.306 .. 36

PES/SAC ó 
o.oo

2.010,84 
1.976•28 
t.941,95
1.907, 6
2.161,06
2.122.za
2.083,71
2.045 .. 4Q
2.co,.,34

t.969,53
2. 565, 9S
2.516,4�
2.461.22
2.41a.3e 

2.369,88 
2.321,68 
2.947,40 
2.ass,,a2
2.824,67
2. 763 .. 97

2.101.10
2. 64 3, 9-0
3.574.11
3.492,60
3.411,67
3.331.3S



15/02/84 POS1CAO GERAL DOS CR(OITOS OA EMPRESA� 
TAOPICAL S.A. CflE OI TO IH08ILIAR 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EHPflfENOIMENTO 

COHTR O CONTA f .J.f � O N E PLANO R 
VENC. PRJ JUROS AMOR1I2 SEGURO MORA TOT.PREST 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

004 CONJ.ELOO�AOO/CASA 

O 3/ 7 8 O 5 4 7 S 1 , 4 6 2 11 , 9 9 
05/76 056 802,41 15S,94 
07/78 058 874,16 370,10 
09/78 060 868,61 369,07 
11/78 �62 938,88 292,21 
01/79 064 t.007,01 217,50 
03/79 066 1.003,76 2 4,16 
05/ 79 068 l .o, 3,  7 4 237 ,60 
07/79 070 1.192.,7 49 ,52 
09/19 072 1.1�5,37 489,67 
11/79 074 J.296,13 369,71 
01/S<l 07E J.466,26 Je8,37 
03/80 078 t.465,46 181,97 
05/60 080 1.640,58 • 2,36 
07160 082 1 .. 615,1-6 710,47 
09/80 084 J.804 ... 83 706,84 

,a o� • 0,09 s21,31 

01/81 088 2 .. 183,,.�2 299,31 
03/81 C90 2.179,36 289,S� 
05/81 092 2.588 ... 98 • 134,4C 
07/81 094 3.085,94 1. 32,06
09181 096 3.068,99 1.121t,34

1/81 098 3.623,87 544,7S 
01/82 100 4.241,76 • 97,77 
03/62 102 4.243,32 • 124,00 

10/Sl 121 11.161,48 - 231,24 

JR•140.Jt4.,17 AH• 22.274, 12 SG•

56,52 
56,52 

13,11 

7 3, 77 
73./7 
73,77 

73,77 
73,17 

103,13 
103,t3 
1 3, 13 
103 ... 13 
103,13 

10 3,. 13 
159, 92 

15 9, 92 

159,92 

159.92 
159,92 
15 g., 92 
276,42 
27 6, 42 
276,42 
276,42 

276 ... 42 

1.203,99 

10273,27 

2.231,69 3.251,66 
2 157,64 3.172,57 

2.720, � 4.038,17
2.62s.oe J.936,s3
2.530,79 3.835 ... 65 
2.437.,30 3.735,58 
2.344,59 3.636,28 
2.252,69 3.537,80 

3.021,89 4.809,27 
2.895 ... 60 4.673,17
2.770,44 4.539,41 
2.E46,36 4.406,12 
2.523,39 4.273,95 

2.401,52 4.142,87 
3.536,.56 E.222,43

3.351,02 6.022,61

3. 67,20 5.824,52

2.985,-09 S.628,14
2.804,70 5.433,48 
2.626,01 s.240,s1
4.233,10 8.727,52
3.930,17 S.399,92
3.630,zc e.01s,2e
3.333,t9 ,.,sJ.,60

3. 39,14 7.434,88

1.114,02 19.848,25

H0-242.459,89 TPR•41 

01166 9 12202 0000001 FRANCISCO OE LE �os C CLIVEI PES/SAC 6 
00/00 000 �,00 - 0,00 o,oo o,oo 0,00 

JR• 0,00 AN• 0,00 SG• 0,00 HO• 0,00 TPR• 

01167 7 12202 0000001 JAIR AlVES OOS SANTOS 
0010D ooo o,oo - o�oo o,oo 

PES/SAC 6 
o,oc o,oo 

JR• 2.sa1,08 AH•• 165,45 SG• 185,54 HO• 2. 19,08 TPR•

( 
<l1164, 3 12202 
00/00 000 
09/73 002 
11/73 <l04 

01/74 0()6 

03/74 oca 

05/74 010 

07174 012 
09/74 ()14 
11/74 016 

01/75 018 

O 3/7 5 ()20 
05/75 022 

3001it94 
(), o o 

253,56 

258,53 
265,72 

263,98 

272,47 
290,53 
268,43 
325, 3lt 

339,27 

331,99 
35 4, 2 l 

EDlJ4AR fREiflE 

o,oo

131,62 

124,88 
115,91 

115,87 
1Cl5, 61 

139,96 

140 ,()3 
Ult,09 

85,12 

84,37 
66,12 

OE ALHEIO 
O, 00 

22,54 

22,54 
22 ... 54 

22,54 
22,54 

25,79 
2 5,7 9 
25,79 

zs ... 19 

25,79 
25,79 

º•ºº 

J.573,07
1.541,22
t.509,55

t.478,09
1.446,81

1.619,76

1. 584, 54
1.s,49.,54

1.s14,7 6

1.ltS0,25
t.445,99

PESISAC 6 
0,<10 

,. 980.7 9 
1.947.,11 
t.913,72

1. 880,48
1.847,49

2.076,06
2.038,79

2.001,76









'-

POSICAO GE�AL OOS CREOITOS OA EHPRES 
r ri a p I e AL s. A. CREOI TO 1 MO BIL l AR 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Et1flflEENOIMENTO 

CONTA O CONTA F.I.f " o M E PLANO R 
VENC. PRT JUROS #HOfHIZ SEGURO HORA TOl.PREST

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• 
004 CONJ.ELOORAOO/CASA 

11/76 094 31 0, 74 382 ,6() 32,96 1.873 ,85 2.600,1S 

• 
O 1177 096 33 2 ,76 354 ,2i 32 ,96 1.a11t .. i.2 2 .s 34,4 3 
03/77 098 327,4 5 353,31 32 ,9 6  1.1ss,1s 2 .  69,41 
OS/77 100 342,0 e 332,39 32,96 1.697-.83 2.405,26 

. 01/11 102 369 ,91 545,.32 4 5, 14 2 247,ZE 3.2Q7,63 
O 9117 1 (l 4 36 J,.74 s � ,.,.a 1 45,.14 2.16 9,99 3.121 ,74 

1177 106 376 .. 06 52 l ,9 3 45,14 2 .093,74 3. O 36,. 67
O 1/7B 108 38 6 ,  34 503,03 45J114 2.01a,s4 2. 953,05
O 3178 1 10 318,8() 50 1,96 45,. 14 1.944,.39 '2.d 0,29
05118 112 398,3 473,77 45,14 .871,25 2.18a,.s3 
07118 114 427 ,47 6 99,53 58,92 2.3lt8 ,12 3.5 34 ... 04 

• 09/ 78 116 416,9 8 6 98, 76 58,92 2.255,38 3.te30,06
1/18 118 4'42 ,55 661 ,96 58,92 2.163,97 3.321,40 

r- 01/79 120 466.,19 627,07 58,92 2.073,.92 3.226, 10 
• 03119 12 2 4S6,7 9 625,.23 58,9 2 1.985,23 3.126,17 

OS/ 7 9 12 lt '480,113 5so,.34 se,92 1.897,-87 3.027,56 
07179 126 524,85 956 .. 37 82, 37 2 .533,01 4.0 96,60 

• 09/79 128 510,51 954 ,98 82 ,37 2 ·" 14 ,66 3.962,52 
11119 130 546,SO 903 ,27 8 2, 37 2.298 ,21 3.830,35 
01/B(l 1 32 606 ,32 S27 ,73 82 .. 37 2.163 .. 64 3.7CJ0,06 
(13180 134 593 ,92 824,40 az,.31 2.070,95 3. 571, 64

" 
05/60 136 65 2, 9 5 749 .. 65 82 ... 37 1.960,lE 3.4'45 .. 13
011 eo 13 8 710 ,JO t.440,39 12 7, 12 2.870,54 5.148,15

• 09/80 140 6a a ,.5 1 1.4 37 , 6 O 12 7, 12 2 .. 101t,59 4.958,42 
11/80 142 133,1a 1. 368 ,.55 12 7,72 2.s1i1 ,s1 lt.771, 2 

• 
O 1181 144 793 ,16 1.28, .. H 121,72 2.3 8J,.47 4.S86J154
O 3/ 81 146 77 3,91 1.219 ... 06 12 7, 72 2.224,lO lt.404,.99 

05/ 81 148 900,05 1.128,54 121, 72 2.01O,.os "· 226,. 36 
07 /8 l 15 O 1.os1 84 2.412.137 220.177 3.316 .. 46 1.001.46 
09/ 81 152 1.015 ,67 2.'e06 ,40 220,77 3.059.198 6.702,82 
11/81 1 54 t.165,96 2. 213,97 220,77 2 .80 ,54 6 .409,24 
Ol/84 80 13.665,6'4 o.oo 0,00 C,00 13.665,64 

11 
JR• S<J.087•'44 AH• 57.i13 ,28 SG• 5456,98 MO•J4 3.29t.22 TPR•25 

N 
Clll62 6 12202 3000390 JOSE OLIVEI�A OA SILVA PES/SAC 6 

• OCJ/00 <ltlO o,ao - o"ºº º"º O, 00 o,. 00 

0'4/73 002 218,84 86 .. 32 17,88 1.250,16 t.573.20
06/73 0(l4 217,55 86,19 11,.se 1.225.37 t.546.99

• 8/73 06 223,89 9 9,4 5 19, 12 t.284,22 1.�26.68
1 0/7 3 00 8 2 28,47 93,36 19, 12 1.2sa.10 1.599,05
12/73 010 227,07 93 ,.z 4 19,12 1.232,13 1 .571,56

• 02/74 012 233,73 85,06 19,12 1.206,33 1.544,.2,-

04/74 014 241,43 75•84 19,12 1.1eo,12 1.s11,11

06/74 016 240,29 75,46 19, 12 1.1 55,.30 1.490,1 7
08/74 01a 2 5 6 ,2 3 116,04 2 2 ,65 1.338-,77 1.733 69
10/74 020 268•78 et,6� 22, 65 t.309.08 1.102.20

12/ 4 022 281, 56 8 , 1 22,65 t.279,61 t.670.93
02/ 75 024 300,1 3 66 ,t4 22 .. 65 1.250,35 1.639,87
04/7 5 026 314,51 50 1156 22 .. 65 1.2211131 t.6(19,03



• 

• 

• 

• 
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19/02/8/j POS CAO GERAL 00S CREDITO� OA EMPRESA� 
T �p CA S.A. CREO TO IMOB LIAR 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

fMf EENOl�EN10 
e o N T R o e o N TA r • 'I • r N o t1 E PL A No R 

VENC. PRJ JUROS jN0R112 SEGURO MOR• lOT.fAEST 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

004 CONJ.ELOOflAOO/CASA 

06/75 <l26 31 3,76 49,51 
o 8/ 1 s o 3 <l 3 J 1, e e 11t a , 2 2 
10/75 032 347,4 2  130,29 
12/15 034 345,41 129,85 
OZ/76 036 364,62 108,31 
04/76 038 387,23 63,31 
OE/7E 040 385,99 82,16 
08/76 042 417.46 186,25 
10/76 044 451,49 149, 3 
12/16 0it6 449,26 148,26 
02/77 º"ª 486,13 106,29 
04/77 050 516,16 75,17 
06/77 052 515,04 73,19 
06111 054 562,74 246,46 
1 /77 056 593, 95 210,97 
12/77 058 590,79 2C9,85 
02/78 060 616,63 179,52 
04/78 062 658,19 133,88 
06/7ô 064 656,19 131,60 
08/78 066 713,49 309,09 
1 O/ 7 8 O 6 B 7 1 O , li 6 2 4 6 , 5 3 
12/76 070 766,77 244,64 
02119 012 822,90 182,92 
Olt/19 074 879,61 120,62 
06/19 076 877,81 116,83 
08179 078 972,90 409,79 
10/79 060 t.062,66 312,22 
12/79 082 J.057, 439 309,07 
02/80 084 1.199, 78 159,47 
04/80 086 t.341,76 9,68 
06/80 088 J.341.64 1,99 

oe,ao 090 1.4ao,1s 591:111 
10/80 092 t.613,99 445,22 
12/80 094 t.607,33 439,77 
02/Bl 096 t.783,28 251,71 
04/81 098 2.11 5, 33 • 92,46 
06/81 l�C 2.1 6,77 • 106,01 
08/81 102 2.514,95 939,64 
10/81 1C4 2.964,57 469,09 
12/61 106 2.957,58 455,14 
02/82 106 3.466,10 • 74,31 
04/82 110 4.013,81 • 642,96 
06/82 112 4.023,57 • 673,65 

JR•t07.440,95 AH• ll.408,63 SG•

OOOCOO! tA�lA OAS 
0,00 .. O,GO 

<l 1163 4 12202 
O O/ C (l O O O 
02/80 002 
04/8(1 004 

t.754,0l 162,1 9 
t.962,71 • 46,51 

22,65 
30,08 
30,oa 

30,0 e
30,()8 
30 ,O 8 
30,08 
39,()(l 
39.,00 
39,00 
39,.00 
39, 00 
39,00 
53,93 
53,93 
53,93 
53,93 
S3,93 
53, 93 
70,39 
70,39 
70,39 
70., 3 9 
70,39 
70,39 
98,41 
9 a, 41 
98,41 
98,41 
98,41 
98.41 

1S2,S9 
152, 5 9 
152,59 
152,59 
152,59 
152,59 
26 3, 75 
263,75 
26 3,7 5 
263,75 
263,75 
263,75 

9070,56 

GR ACAS 0-
0,00 

128,17 
128,77 

1.192,49 1.578,41 
1.545,64 2.056,02
1.508,13 2.015,92 
1.470.11 1-976,11
1.433,57 t.936,58
1.396,72 t.897,34
1.360,16 t.858,39
1.716,03 2.358,74
1 • 6 6 9 • 4 O 2 • 3 09 , O 2
1.623,12 2.259,64 
1.s,1.21 2.210,63
1.531,70 2.162#03 
1.486,53 2.113,76 
1.993,,93 2.856,96 
1.932,41 2.791,26 
1.871,50 2.726,07 
1.a11,09 2.661,37 
1.751,22 2.597,22 
1.691,85 2.533,57
2.131,29 3.224,26 
2-055,14 3.142,52 
t.979,69 3.061.,49 
1.904,89 2.981,10 
1.830,76 2.901,38 
t.757,29 2.822,32
2.154,94 3.836,04 
2.254,13 3.727,42 
2.154,24 3.619,11 
2.055,30 3 512•96 
t.957,29 3.407,14
1.860�23 3.302,27
2.735,40 4.959,31 
2.587,80 4.799,60 
2.441,65 4.641,3� 
2.296,95 � .. 484,53 
2.153,70 4.329,16 
2.011,91 4.175,26 
3.234,9� 6.9S3,29 
2.994,90 6.692,31 
2.757,35 6.433,82 
2.522,32 6.177,86 
2.289,19 5.924,39 
2.os9,79 s.673,46

M0•204.559,47 TP�·33,

C CAMPEL 
0,00 

3.004,32 
2.876,48 

PES TP & 
0,00 

5.049,29 
4.921, S 







n11)! •r1rd 11> l rr� ••••.••••.•• 

Es1,c,1 ·11n -i q1in et· n r r· e;:•n1.onl.1·" nulm,1.do<i 1;(.)111 11C,G'.,é.l l11tll f:J ccrn ,i ,Lin ,inm1')11t.1.! d ont;inuid d cio 'Ongrer � u

O <.1 b0 , t.ivo (�e.�::;ta é c1presP.nLc1r unir ,:1,vn l iaç;:i
·] O Lê\ n é".3cl l-),ll'L1t it•,',,i 11,pr·nr•,.,r-; c;o de l' -, f'i:.H' ç;,o do EGt�Yr� ( EnconLro Mune! Lo 1 de ,Jc,vr•n"; " E:-d ud;mtc�, ) Q1.J.t:: ncontecerit no Ri.r, de Jarwirfl nn 1•rr.'1:.:ini,·, t11H>

N·, ,J01 '. t·em., 1 que:· 1 r\;�emo.,,, F111;í l. i:�, • dr\ igre,i u•Jiv 1-:<.: (J_ll 1•.·,·lnRlv·mr•11t0 r\ :i.f.(1·r-•.l I C:\t(illr.fl l,.,nd�11cia •J...1.(1., · u-- auto1nrí1,j, .-1 c1 vj.J<J r1r:, f,it,oqual nos re lnc Lcin,'.'mos de forma ma i f� constante

f. ;1 �� r · m, , r:-1 r-r, r' r, 1: r: 1 l{ • j ,t 

J,: '<·r-clrJ Ir· qur ,,,,t,r,
r]c q1i,• {, f;l:1 (''°'lll d 

Ne:::1to a ntido <'. bn nus a r>r · ocupaçr.:Jo se no::i,3a o.nál j s0 IJ.êJL;\ :-irJnc.h,1->rr1fundq h,1,j..-1 visto g1Je não abordamos de formR ap ofu d,1dn ao outr·usigtejri. ,., 

Mas o a3pecto mais importante a refletirmos , é o que temos feitopara contribuir com a formação dos jovens traba lhadore3 das outrasigrt"ljas ? 

Em no0::ir-ts análi-Je i'Jemr-re afirmamos a xistê. nc ia de pc�Jo mcrn):..1 2projet.;00 de igr0ja : Um prugrsssista e outro conservador . Afirmamostambém que· os �anservadores vem ganhando espaço através danomca.çn. d novo::; b.Lspos ; da divisão dfls di.ocenes que tcrn b:i Jposprog�essistns e do incentivo a movimentos carismático9
Ne,it.e contexto , und<-' IJ, ,JOC tamhf.m 0 "lvo uo nt.;u·1ue., ,1 . .tr 1 LJcnlétrtno:-=:nc,s<":;a aç'1o com 0::.1 set.orcs prop.;r,:::,sssif3tas do outra:; :iprr�jns , ,-tlé:n doser l--'' ra nó:J um11 q,c1csL/10 de prJncípJ.o ( PL 1nc'íp.irJ d (• unidndc ) e� t;iml:.i'·m \líllfl Lc> c1tratGt:;ia do reslst.ô11c;1n aos posoive1 .uto.<-1uoo •
A nível inLsr·nacjonal a ,JOC desenvol.ve açDos corn n,'3 ,jí.lvcn.� sem<lü,Lin,;-ú,:, de r1,'lit:.ifi,.> . No PrilrmL1 ,llnd:l Lemon 11111itnn tli:f\.culdnd ::1. Mesmo Ili nossos mt:: j o�.; rnasss i vos corno o congr·easo ri, l.> c·un::::Qeu \ m,::ioenvolver- muitos jovens das crntras igrejas

Nest:,: proc8o o de pr-r-1_pararT·,"ío clu Fí-lnYS estarnof ln ir· ic, nclo ::: t,., re lnç,'lo. No encon t t'o do Rio de ,J ancd ro par t1r.:: Lparnni apro.'d.n1.:idamr.:rd,t:J35 r·esoúas en ro as quais havia vários jovens de diver:::;a.::.� ir-re,ja::.;Sao e:s te,'1 j o c•ns que i�o orr,an i;: r 08 r•ncon t r.o� rui�· 011H • :,
Som muj to sf0t'ÇO podemos concluir !"JUS , se parti c i par-rnor:1 pel o rnr�nof�dos encontrofJ r.eelonaj s , teremns depois a possibilidade de r3nvolv(:re0tos jovens - rn ntivldacles com0 a sernFtna da juventude 01..1 c,,ngre8:�ode Jov8ns trnbalh.;1clor-eo . F.ssa ponslbi.lidndo po·ler,i :iirnld e, r 1H,1iur• s1: ;:iJudarrno9 , organi·�ür· r->st;es nn,..,,-.11 ,roo .

Par:a n6s <:Jur.3 ,tr�-"l.hrnnns da Aair- cln 11111 <.>n1;rcsso , . e3tc:11lH)}" •e!"lt,c:·nd ( •rtd ( ,a JO(' à 11ov,'J:=1 r·id, de1-'3 , r:>st;-1 rf>lnç?io nerá fundmnr->n al J': 1•n,;0Í,vr•) qur, n1n ;iJe, 11111;,, d1,l,1:1 , r,:,(,1.1 i11r•,··.i:1:1 tli:1r•r,1il1· 1 ,J,. • .ll,11t11r,1,, J\J"))íJ,';f'1,l.llJ , IJc, f IJ f lll'IJ IIJ •1 iJ ,'1 r.• /1 <•: ! l�/)111111 ,jfl ,)( )(' • 



/1. vrte ·1u1. .Jc'{'ll, ú urnü Lt 1 11LnLLvn tl1• nt1r·l;J1·r·t'1·1· .:).lf1 un;.; 1-,onLu., 1111• 
Htt(_, fit..:hr·un lnr �r no. ,u l.,:.\ nnl erl w . Vejamos : 

1 ) Ol j e t.i von do Enco11 tro Mu11cliéd : 

" Buscar um minisLério ecumênico do jovena 
as divJsOes e ódio derrot a injustiça 

onstrua a un Lda l · ali rncn Lei° a j ust içr:1. 
ecumêniGa 11 e Lib rte 

o esL;udani,c�:::: que r.;u1,er
destrua a. oprco�üo ,

e pro e lamc umu. v .1 H;i.-, 

- :� ,rvj r de ,,portun:i dad pnrn ;i. nr :í culaç.:to ecumC-1licf1 entro � uv 'nfJ
8 ,•st udrint 0 r; e p·1ro qun i g1·r•j ·1r �1r• cornJ•l·o111r•I ;1ni com o:.=; ;iuvr·11�- o
"'f:;t;udo.ntt f' C' mn8 preoct1p; ··t•ro cr,mo pilrtf' cki umn vir ão couHllll ;

-Desafiar jovem., estuclanLes a <lesenvulver ações
unidade e :Ju::;Liça e consLrulrern a soliclc:trl.eda<le de
rli...inja o llm no d.a fé e luLas elo Povo de Deus ."

em .t'é.i.vor· da 
m.-i.nr:d r;t c:u 

2 ) QuHnto ao intercâmbio que acontecerá entre OG diao 10 ü lG de 
julho de 1993 

a ) Est,á 
·ntercO.mhlo
r alidade e

prcvJsto que os 
, com as entidades 
GUfü3 ações 

delegados inlPrn�cionais façnrn ,m 
igrejas do BrasiJ pnr'l, co.rhecer a 

b) Cada cidade que aceitar a proposta . receberá comcnLe: um grupo
de 5 pessoas para o intercâmbio.

e) A faz·tl.r de uma avalia�ao mnJs aprofundada <lo slgnific,do decto
encontro , o das prcocupdç.·fíf.'S trnz 1 dnn dnr, vJ r.li t nr.: PP l<.1 ;1 

coo1den�doros nacionais , estamo8 fnzendu umn nova propouta

-- Gidarlr,r; prur•ont..an pt1.r:·n 1:- cc-bcr. m {\ru_po dr .lnl.<·1·,•f1H1hi1J 

Curitiba, S.Pnulo, E.Horizonte, Vitória, S.Luis e Belém. 

Estas cidndcs devera.o enviar para a Coorclt>ua<.,:5.r tlncionul m .. 10 
reflexão quanto a possilbilidade ou não de nsnurrd.r este de8a.fio, 
para que possamos conf .irmar com a comissão responnáv1::�1. 

Como e,.,t,ú se cproximando nn f'riar; r.la <>iorr3r;•nn<�·tto Nac·:\.011al. , nGLa 
resposta dcvP- chegar em nosP"lS mfios i1o mó.xi.mo atJ, o térmi 10 rl,1 
reunião da Coordenação Nacional Ampliada, ou seja, até 10.11.92. 

/1.s e idi:J.de,; guc-> não foram 
queiram receber também o 
manifestnndo-se 

prot ostns aqui 
intercâmbio 

nv.'I.G quo por ven tur.: 
poderão nos escrf''.rC'r 

3) Qua.11l:,o aos encontr·os regionais preparF . .d.ór.i("'D :

n) E::JLun r-·oconl·ro8 di ..,c11ti rfí.c.i u,J 11H•snK>D trnn,\u do Enconl rr1 Mure! i. 1 I

íJ ) (';odít l'í"�). rl ]•r'l'J'•i1r'd llf'II f•f) 1 '11íl\ Y'rl c!t-• ,11 nt·iJc, t''(•rn /;\1,"U" l"'il[>,'IJ'j, l . !1•: 

{), irJÍ (' Í<> <1 1' 1 11iiit.í• l11•1.1r'i.J1 Irri ,•:1lt·1iJ1111 JII) 111·,�it111<11t • 11m1 1111
'
,,li.1 ,!,• 



su,,U•r,L,nc•m fln1"11c1:ir·�111r•nt·-, trn:fíu todé.\ <.1 lilcrd,:c-,du d 
l;,,'lt','1. tllcl i 1 pt>�;pu;;1:·: • A T ''f1.) ;Í1) ::-:l-' 1:'H , :�e por o:·.i')IJ]'>l(

p,·11!'JF1n ti r,1 1r1·�i1d 11,1,,rlr• ,],, 1 u1. n1J1;1,n\.r·< 1 , .... ,))11 r,,•lo 11,•rir,�· l(Hi 

,_ ) Cou1t 

n l' C,i.lll i :,,a e 
l'c�g ior ni. 

J01.; lH)U �nm1•l'l)!llolc•nH>[1 r·o111 o Ccmit.c, !1t'n:...iiJo.i.1'0 , du .1jud1r 
j1.. nLo cum n. JuvAnt11de d oul.r.::is i1:..r eji:18 ,.., cncu1 t.t )._, 

. uni no eixo Rio/11inns/li: Santo e t> ·u.tro n,. re::gia,
1 llP(tl

Passos de.elo .:d:,f n inoruen Lo : 

n ) O o m ( nl1t3 i.1.· ,Jone:il· di1 ,10C dP R. flor i.v)nl,e , 1 1: rti, 'i pou du lo 
(mco tro n,'..'lclonn.J rr_nl'i:·.ncln 110 fU,) <lo ,)1.rn:'l ro noL� c!Ln., 01 ,. O'.) e 
novembro . Ele foi o lei t,o pnrn a e rrri sAt1o rr:>spuns,:ive 1 <le prc:r;., rai· o 

encontro daguc� J.a regi ao : IUo/Minas/E. San tu 

Uma tc1refa importante de Joneir , será fazer contato com ,J 

juventude da3 igrejas em B. H. para conversar sobre o encontro 

Outra tarefa serA de articular com a ,JOC do R.Lo o E. :.=5anto a 
J:'oseibilidado e A. forma de participaçêl.o no encontro regiona.l No 
entanto 0:1 nv•mbro. ri.a comisnrí.o riue morrnn nn R1<.> e E. '·;ar t·u , t.r1n1b6rn 
<.HJI,; dlo prr.1<'t1r.-:111CÍl) :1 ,JOC d1•r tof'l · DLO.d•Jf:1 }'íll' \ ,\J·t.j c·tlJ i e , r1,' 1 J:l 1·1 1 • 

b ) quanto r:t r0,gi.�o No/Ne 

�la r·c1..1nião da '-�oc1r,JP11açfto 11aLio11ill t,uvinH>S a.r1 pron.Gtlpt1çLeJ tlt., J(>C 
da região guanto às suas difir·uldo.des de er·t.ic.da · um enccmt.co 
regional Porém estamos insistindo com a mer-:;ma por Gn tender a 
:importâcia do encontro para u JOC da regHl't>-. , sobretudo pe1a 
oportunidade que oferece de ampliar sua reL:i.ç�o com a juventude da� 
out ,).s igro,i,3:-; e organismos e( umônicos 

Estamos sugr:!ri.ndo que a cornpanhoirn Jur.;e i.1dH <.lo Foi 1:n do r:,'.lnL,1n,, 
faça parte rta comissão que prepArará o enconL-

Por úlLirno c1prov"iLo ;1 ()por 1widnilc par;::t m.-�11d.:n· cmdort::ço:· du < Jeun�, 
menbros das romi8s�es r0ginalo 

Abraços a todos 
e . .  

11u 1 n L : f\;r.., . 



ENDErrn:ços DA,... FTi,SSOAS Qllh E�5TÃCl AHTJ1:ULAND0 oc; JiNCUN'l'HO�-i ldi;1;1r,tlJ\T,,..

lW RIO DE JANt1: r n.o 

tforc i.n. De 1 m nt 
H l Flnmc ug ,61R V.i lur dofl '1'1•)00 
S. J. <k) Meeiti 
Fon 7bt1815 Res. 

23 ��)208 Trab. 
C'F.NEG 

Eliam Alver.· Silva 

R. �oa Gonçalvoa Pereir�,305
B. Mant i.r: i  tubn - D. d<3 C.:i:dns - HcJ
Ib jf.l n1r·t di.nt.,\

t1 reia ValÃria Vicente Guinancio· 
Rua Carlos Paula ,10 Porto da pedrn 
Sao Gonçálo -RJ Fone : 7120466 
Irr ja B t-,i.sta 

Elizand ·a F. de Lima 
Rua Bar�o de PetrópoU.s, �44 
Rio Comprido-·Rio de Janoiro ·HJ 
Cep 20251-020 Fone 2933436 
Juvenil da 11etodista 

NO PARANA 

Valmir M. Teixeira 
Av. Pref. Erasmo gaertner, 2641/22 
Bacacherí- Curitiba -PR·· 
Cep 82500 fone (041) 2S07614 

El 1Zil!' do o. dr1 c;,J�� ln r, l 1 ( tio 
R. Dr. J?1.�drfm;1 , '12:3/01.
Centro - Curitiba -PR
Cep 80120 120 Fone 23307 1I/J

NO RIO GH.i\NDD: do SUL 

Katia Marznll 
Rua Senhor dos Passsoe , 207. 
Porto Alegre - RS 
Fon : 221 353564 

Magda Guedes Pereira 
Rua Ludolfo Boche , 278 - Teresópoljs 
Cx. Postnl 11535 FanP 336 2335 
Cep : 90841-970 Porto Alegre RJ 
Igrrja /\.nglico.na 

M.:ida. dü Cerne ·.\çttc, (IL1Lú) 
S.Llvn ja.1·.li.111 , L. !> l�. f,t 
: Pça elo. Dnnd1...: ira ,J. J M 
RJ Cep 255(30 
Fono 7510516 

Paulo Pona Chutz 
Rua Rivadô.via Corr1:.". :!.Bf3 
Cep 202:;0 IUo �le Ji.:1n�. 1 o 
F,. no 283 9200 

NO NORDESTE 

R0l.iorta Campos Mnnii.3 
Rua Andrade Furtudc 1 157l/A01 

:ep 6(11 4{1 For tn l"':c;ü CE 
Fm o 23·1 36G9 

NA DA!l1A 

Suzete da Silva Ara0jo 
Av Centenãrio . 697-SIM 
Fo l rd dr ! ,,:i.n tnna - Bn}Jj ,1 

Cep 44.040 
FonG 62:;,. (-1[168 



ENCONTRO PARA MULHERES JOVENS E MENINAS 

* SELVAGENS E 

MovrMENTADAS *

Pag-1: 

A época das filhas que fazem o que os pais e a sociedade quer a passa-
� , 

do.Agora e voce que sabe o que voce quer,com suas próprias i 

deias e imaginações sobre o futuro. 

Neste encontro II Selvagens e Movimentadas" os propios interesses e as

pirações de meninas e Jovens Mulheres formarão os temas do debate. Por 

isto o programa vai ser muito diversificado e abrangente, por exemplo: 

grupo de trabalho sobre dança,video, discussões e muito mais.Para quem 

e curioso tem uma grande feira de informações sobre trabalho e estudo. 

Nos cafés de mulheres,escritoras e diretoras de teatro apresentarão o 

seu trabalho seguido de discussão. 

Ademais havera um grande concerto de artistas internacionais. 

Para quem quer discutir sobre o futuro da sociedade,pode participar ao 

grande parlamento das meninas e Jovens mulheres para discutir com o Mi 

nistério de Assunto de Mulheres, Johanna Dohnal. 

Pag2-Pag4: Tipos de grupos de trab lho: 

§ Dança ( Afro,Jazz,Expression�sta, de Barriga)

§Teatro / Wen-do,esporte de auto defesa para mulheres;

§ Cosmética natural/ computação/ Jogo e divertimento/

§ Trabalho com porcelana/ Tecnicas ecologicas/

§ Somo consertar uma bicicleta,moto e carro/

§ Como fazer um Jornal/ Public2ção/ como escrever um artigo

§ Radio video.

§ Sexualidade,

§ Formação Profissional e mundo do trabalho



r 

\ 1 . ' 

§ Escola §Historia das mulheres§ Mulhers em movimento

§ teologia feminista § Para uma consciênciâ do proprio corpo

§ Quando Mulheres amam Mulheres § Violencia sexual

§ Mulheres do terceiro mundo § Tecnicas de manipulação gene-

tica 

Pag5: 

As varias feras: 

§ Planos para o seu futuro,informaçÕes sobre possibilidades

de e�colas· e Formações Profissionais.

§ Iniciativas contra as tendências dominantes:

* olidariedade com mulheres estrang,·ras/ Migrant��;..o....---.-.-�l'I 

* �res nas Masculinas 

* Organização das Meninas e Mulheres vítimas de violência'

e exploração sexual

* Iniciativa para Mulheres desempregadas/ Mulheres Jovens

§ Fazer tentando:

* Cortar cabelo / Usar computador/ emprimir camisas

* Fazer piscadas nas paredes / feira de livros.

** Café das mulheres com cines,discussôes com escritoras e 

diretoras de teatro 

** Concertos( aberto ra mulher e homem) 

** Parlamento das Mu heres, com ao final um acordo sobre o 

f�turo ' firmado por todas, 

Tradução e correção+ 

Giorgio(TIE) Nena(CN) 



PROPOSTAS."TIRADAS NO DIA DE ESTUDOS JOC-ACO-PO (Dia 18/03/84)

I- POLÍTICA:

Começar a conscientizar para o povo participar da polf tica, para criar leis ou.:,
defendam o interesse da maioria que sonns nos, os trabalhadores.

Colocar a verdade para o povo, pois o povo está cansado de ser enganado.

Se 1.l1U.I' com outros movimentos, pois sozinhos não conseguiremos nada, e em forç�
conjunta poderemos vencer as baralhas • 

• Que os movimentos de classe se façam reconhecidos pelos governantes.

, Fazer com que o povo acredite em si mesmo. E assUIIB. por si mesmo. 

II- ECONOMIA:

• Nos uninnos mais nos Mov. de Luta (assoe, de �ad·.·, sirid.·: · �t�· ... )

. Cada um tennos UITB. linha de. trabalho (ACO,PO,JOC) mas que tenhamos pontos comuns
de ação� 

. Senros_ agentes de ação dentro dos movimentos que o trabalhador esteja presente. 

III- MOVIMENTOS OPERÃRIOS-POPUIARES:

. Reunir os líderes das Entidades em um ou dois dias para descobrir forças para a
caminhada . 

. Organizar os trabalhos de base dos mov.pop., Igreja, cur - Regional,etc ••• 

. Reforçamos as duas propostas e/ calendário dos trabalhos de Base p/ trabalho em 
conjunto, respeitando as identidades de cada um . 

• Centralizar os movimentos para ver como assumir a caminhada .

. Reforçar as Diretas

Assumir cur-Regional, Assoe. de Moradores, Categorias que estão se organizan:: ( 
construção civil, domésticas, comerciários, professor (CEP), desempregados,2tc ... 

IV- IGREJA:
REIVINDICAÇÕES 

. q�e os Bispos mais envolvidos, que apoiam mais questionem seus colegas que n�, , 
sao • 

. maior apoio-aos mov. operário-popular, respeitando a autonomia de cada l.UTl • 

. maior ligação da liturgia (Folha) com a vida do operário,suas lutas e e/o Mov.Pop .. 
· 1h · d�!h-AY,d� d- . d D . . ma101"' aco JJnento e jírei�o nas epen encias a iocese.

PROPOSTAS DE AÇÃO 
Maior participação nos Sindicatos , Assoe. de Moradores e Igreja para ajudar ness.--i 
rrudança. 
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RELATÕRIO DA REUNIÃO DA COMIS.SÃO JOC - ACO -PO 
DIA 28/04/84 - LOCAL: IESA 

COORDENADOR DA REUNIÃO: Severino SECRETÁRIA: Janice 
ºT> 

i' 

.-. r ., ...._, -

PAUI'A:-Wonnes - Esclarecimento sobre motivo àa JID..1dança do local da Reunião - Comple·
mentação da Diretoria - Nome da·Comissão - Calendário de Reuniões - Aprofunda-
mento ( encaminhamento) do dia de Estudos. 

-
·i 

ESTAVAM PRESENTES NA REUNIÂO :. JOC: Edson, Luiz Carlos e Pe. Geraldo
ACO: Zacarias, M3rciano e Severino 

_, 1 \ 

. _ .. _PO_ ·: __ Çoria:;�osa ___ e. _gé!D:i..9� ... __ _ , ·, .· i.
Pe. Bernardo 

Foi lido e aprovad� �-
relatório da Reuru

. 

:· ão ant
:
erior. CD i �ecretario foi

. �triz_ Carw·-
19 PONTO: INFOffi1ESC é· · . . . ··. · : :- \11jo4
- O Conselho Diocesano aprovou o nome.de Severino·_para-Coordenador desta Comissa. · 

Coneq�ou também com a mudança do nome desta 'Comissãcr·é- não concordou que esta· -não
tivesse Vice-Coordenador. 

- Teve rellru:ão da ��e�:Se tirou uma passeata para o Dia ·19 de Maio, na Catedral tb.
haverá Missa naqu�_lê :bia em Celebração do Dia do Trabalhador. 

- Haverá um Encontro de Jovens Trabalhadores :no Centro de Fo�ção, Dia. -• � •••. -� : •.. _:_ . ... ··.
- Haverá Celebração no Dia 19 de Maio em N.Aurora.
-:- Haverá Semma de Debates sobre.� Trabalhador em Heliqpol;is. : ..

�[ 
11 Seminário sobre a Família na Diocese e há um convite para um membro da Comiss.:ic 

ou representante desta falar sobre a Família -Operá.ri� na Baixada - Dia 31/0Q -� 
9 Horas. 
Pesquisa sobr>e Desemprego, reunião dia. • l. . ............ , 

! . . ' - .. � ! . �- :j • \

. ' . . .- . ) . ' 

ENCAMINHAMENTOS: a) Foi aprovado o nome da Ieridan J?arª falar n6 Seminário solJrê·-·a Famí
· lia, corro Suplente .foi aprovado o nome d<Y Clarfudo� ·_;; -� 

· · 
·j_ ·:;. - · · ' -

29 PONTO: Foi esclarecido pelo Geraldo que a reunião foi transferida de local pq. já ha
via a Celebra�ão Ecumênica no IESA na qual os membros da Comissão participariam então
seria m:ú.s viavel que a reunião da Comissão fosse tb. no IESA. 
Foram feitas algurras colocações em relação a esta questão. 

39 PONTO: COMPLEMENTAÇÃO . DA 'DIREr-GR!A: 
CRI':rnRIOS: a) Secretário.:· ... s� ..organizado, ter participação direta na parte de documenta

' ção, fazer as atas e ajudar na relação e/ Entidades 

��� 

b) Tesoureiro: Viu-se que além de tudo era fundamental que fosse uma pessOê.
exigente. 

FROPGsa1-Af> DE NOMES: - Vice-Coordenador : Pe, Geraldo
- Secretário: Janice 
- Tesoureiro: Edson 

* Foi feita a eolocação de que Janice iria passar 4 meses fora do Rio e faltaria a alfum.3.S 
reuniões, foi esclarecido que qto. a isso não haveria problerr:as , foi proposto e ,TDY'')Va 

do que no período em que esta não pudesse assumir a Secretaria da Comissão Rosa a subi
tituiria. 

�·1 Edson esclareceu que não poderia participar de um número excessivo de reuniões por ::'.)
tivo de horário de trabalho, Foi aprovado que qto. a isso tb. não haveria problemas.·-

'"' lI APROVADO EITTÃO POR UNANIMIDADE. AS PROPOSTAS DE NOMES ACIMA CITADOS PARA OS DEVID2S
, ,RGOS. 



49 PONI'O: NOME DESTA COMISÃO 
PROPOSTAS 

a) Cornissãd--Diocesana de Pastoral do Setor Oper�io (1 voto)
b) ll " " li do Mundo do Trabalho (5 votos) 
c) " " li " de Ação Operária 

1.· .. ,·, 

l) " " li li da Clçtsse Trabalhadora ( 2 vó:tos)
�_r'' 

·._;. 

e) li li li " dos Trabalhadores (1 voto ) � • r•. 

::-.f'."' 

.FOI APROVAIYJ O NOME DE Comissão Dioc. de Past •. do Mundo do Trabalho 
\ . 

•,!, 

�·: Foi dado informe pelo Geraldo. que chega · na Diocese o Boletim Nacional da P. O. , viu
se que e·stE? tilX) de rnaterial deve ser encaminhado à Past. Operária, �n-q'etanto a 
Com. Dioc. de Past. do Mundo do Trabalho solicita à Comissão Nacional:de P.O. que 
seja enviado tml exemplar do Boletim Nacional tb. para esta ·eom:issão (digo para a 
Comissão Dioc. de Past. do Mundo do Trabalho). . 
Esta questão deverá ser colocada à Pà.st. Operária Nacional; 

59 PONTO: CALENDÁRIO DE REUNI6ES: ,t.J: :.

- Foi aprovado que as reuniões ·ser"-iam todas as '+as. quarta-fe±r.as do_ mês ,:'--às 19: 80 hs .
•• •• • ,' , .......... 1 

- O locaj. considerado mais central e portanto aprovado por todos é a>Cateafál.
-·Foi.aprovado que daríamos urna contribtzj.ção· de CR$ 3.000,00 ( três mil cr(izeiros) mcn
. sais pelo uso da Sala. · . 

. 

- A próxima reunião seria Dia 23/05/84-,, ,às ·19: 00 hs,. na·_ Catedral. ·

69 . PONTO: · . SOBRE O APROFUNDAMENTO IX) DIA DE ESTUDyS: 
FOI APROV.AfXJ QUE: 
- Era importante que este asSl1&0 fos-p19. discutido na próxima reunião, afim de definirraos

mell)or sobre o papel desta Comissão.
- Nesta,reunião (dia 23/0Í) deverá ser apresentado relatório sobre as prolX)stas sa.Ídas

no dia de estudos da Com.JOC-ACO�PO·reà.l.izado dia 18 de JIBT'Ç0/84.
. . . ' 

:.. 

.\ -�··. ' 

, . .,.;-· 

r • � 
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,. ; ,_ 

, , .
. -.. :-,\:· , 

"_'l'' 
_.11;,\ 

-� n: -'.J\

. �. l • 

. ·, ·.J anice Máchado da Cunha

( Secretária,�a Com. ). 
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ACO - DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
Rua Capitão Chaves,60 
23 de Dezembro I98I

P L A N E J A M E N T O P A R A o A N O I 9 8 2 

-====-===---==----============-=-===-==================

- Coordenação da Cidade : 3 º Sábado d Mês no CEPAC - I5,30 as T?,30 .

- Dias de Estudo na CASA DE ORAÇÃO de Nova Iguaçu :

• 25 de ABRIL 82

• I5 e I6 de MAIO ,dois dias de aprofundamento da� na perspe(f;iva
da Vida e da Classe Operáriascom a participação de Pe IVO •

• I5 de AGOSTO

- Coordinação Regional : I Q Domingo do Mês de 9 as I5 horas com
a participação de 2 militantes e o Assistente de Nova Iguaçu.

- Dias de Estudo no ARROZAL em VOLTA REDONDA :

• 5 e 6 de Junho 

• 2 e 3 de Outubro

- CONGRESSO NACIONAL : 8 , 9 ' IO e II de ABRIL 82 no Alto de 
Boa Vista (Rio de Janeiro) com a participação de um militante de 
cada equipe de Base. 

-------------��-----------�----
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OBJETIVO GERAL: 

Retomar, avaliar e projetar a ação da JOCB em todos os as 

pectos, tendo como referência central as decisões da Assem 

bléia Nacional de 1990. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

* Avançar na anãlise da realidade sobre todos os níveis e as

pectos e especificamente da JUVENTUDE TRABALHADORA. 

* Retomar, aprofundar e projetar a ação, estrutura e os mei

os do movimento desde as bases até a nivel NACIONAL e INTER 

NACIONAL. 

* Re�omar, aprofundar e projetara extenção e o fortalecimen

to da JOC. 

* Retomar, aprofundar a situação da JOC INTERNACIONAL ava 

liando nosso papel no sentido de fortalecê-la. 
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BJETIVO D/\ l ílEPAH/\ÇAü: 

/ Possibilitar que avanc na construçao d uma análise global e es 

pecifica a partir das cidades. 

/ Tal análise vi a, principalmente, subsidiar a ação da JOC. 

/Possibilitar a rcrlcx�o sobr a JOC em Lodos os aspecLos a 

partir das cidades. 

NESTE SENTIDO: 

Apreparação e um meio de capacitação para os delegados a assemblé

ia nacional. 

WUJ:::fVI PARTICIPA D/\ PHEPAHAÇÃO? 

A pauta, que a seguir sera apresentada, foi elaborada de maneira a 

possibilitar a PARTICIPAÇÃO dos diversos n(vies de militante, ou 

seja, daqueles que estão na JOC a mais tempo e daqueles que a co 

nheceram no proc sso do 52 CONGRESSO. Parn responder às neces�lda 

des, às diversas questões elaboradas DEVE:fVI SEH /\lJAP'l'ADAS À HEALlDA 

DE, SEMPRE WUE SE JULGAR NECESSÁRIO. 

QUEM PARTICIPA DAS /\SSEMBLfIAS? 

- Os critérios são os seguintes:

* Militantes que tenham participado do processo de preparação.

* Que assuma o compromisso frente as decisões a serem tomadas na 

ASSEMBLEIA. 

* Que tenha conhecimento da realidade e da ação da JOC.

*Que t�n0a um processo de ação junto aos Jovens Traba!�<ldores.

* Que conheça os documentos básicos da JOC.

* Além destes, PARTICIPAÇÃO:

* C onv i d.a dos;

* Assessores;

* Candidatos a executiva nacional;

* Coordenação nacional ampliada.
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NÃO PARTICIPAR�O: 

* Cidades e mi 1 i tan te qu não part ic iparcun do processo de prepar�

ção desta Assembléia. 

NOSSO ABHAÇO 

Coordenação Nacional 

ABRIL DE 1992. 
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1- ANALISE DA ílEALLDADE

A- ECONOMIA.

Al* O que é economia? 

A2* Como se caracteriza sua cidade/estado/pais, economicamente? 

A3* Quais os principais grupos econômicos de sua cidade/estado/pais 

(setores: prim�rios/secund�rios/terci�rios)? 

A4* Como se classificam ( naci nais,multinacionais)? 

A5* O que produzem? 

AG* Qual a finalidad da produção? 

A7* Qual o modelo econômico implantado no Pats? 

A8* Quem determina a economia no Pais? 

A9* Quais as principais medidas econômicas tomadas pelo governo? 

AlO* Quais as consequências para o traba]hador? 

All* Quais as perspectivas que apresentam a situação econômica? 

A12* Como intervir nela? 

A13* Que métodos novos e novas tecnologias estão sendo introduzidas 

na produção? 

A14* Em quais s�tores d� economia? 

A15* Com quais objetivos estão sendo implementados? O que isto al 

tera na relação capital x trabalho? 

Al6* Quais as consequências para os trabalhadores? 

A17* Necessidades e desafios. 

B- POLÍTICA:

Bl* O que é poliLica? 

B2� Qual a situação política de sua cidad /estado/pais? 

83* Quais as �rincipais organizaçôes políticas (rurais,urbanas e 

parlamentares) existente em sua cidade/esLado/pais? 

34* Caracterize-as. 

!JS* Qual o modelo poJi.tico implantado no país? 
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B6� Quem determinu a política no pais? 

B7* Quais as principais decisões políticas tomadas no pais nos últi 

mos meses? 

B8* Quais as consequências destas medidas para os trabalhadores? 

B9* Que perspectivas apresentam a situação política do país? 

B10* Como intervir nela? 

C- SOCIAL:

Cl* O que se entende por social? 

C2* Qual a situação social de sua cidade/esLado/paÍs? 

(Educação-moradia-transporte-saúde-ecologia ... ) 

C3� Qual a política do governo para o setor social? 

C4* Quais as consequências para os trabalhadores? 

C5* Que perspectiva apresenta a situação social? 

C6* Como intervir nela? 

D- IDEOLOGIA:

Dl* O que é ideologia? 

D2* Qual a ideologia da classe dominànte? 

D3* Qual a ideologia dos trabalhadores? 

D4* Quais as condições culturais e ideológicas de sua cidade/estado 

: 

e pais? ( Educçio - manifestaç�es populares - meios de comunicaçio ... ). 

05* quem determina estas condições? 

D6* Quais as consequências para os trabalhadores? 

D7* Que perspectivas apresentam a situação cultural e ideológica? 

D8* Como intervir nela? 

E- IGREJA E TEOLOGIA:

El* Qual a situação da igreja a nível local/estadual/pais? 

E2* Como está orgaizadaa nivel local/estadual/pais? 
w 

E3* Como a igreja se posiciona a nivel local/estadual/nacional e in 

ternacional em relaçio �s condiç�es de vida dos trabalhadores? Por 

que posiciona assim? Como deveria se posicionar? O que fazer para -

isLo? 
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E4* O que é o evang lho? O que é teologia da libertação? O que é te 

ologia conservadora? Qual a relação das duas com o evangelho? 

E5* O que são as seitas? Quais as existentes? 

E6* Qual a origem d las? Como atuam? 

E7* Que influências exercem na classe trabalhadora? 

EB* E o que fazer diant ·disto? 

E9* O que é religião? O que é religiosidade? 

ElO* Cumpre algum ppapel na vida das pessoas? Qual? e no processo -

de transformação social? 

ORGANIZAÇÃO DOS TílABALHADORES: 

F- MOVIMENTO SINDICAL:

Fl* O que é o �ovimento sindical? Sobre qual realidade ela atua? 

F2* Qual o papel do movimento sindical? Por que?Como tem se 

volvido este papel? Por que? 

desen 

F3* Quaisas formas de organização da base existentes dentro do movi 

menta sindical? Que avaliação fazemos delas? 

F4* Como está a estruturado o movimento sindical, desde as bases 

até nacional? Que avaliação fazemos desta estruturação? t, 

F5* Que papel tem cumprido a CUT? Como avaliamos? 

F6* Quais as organizações pliticas que atuam dentro do movimento 

sindical? Como atuam? Que objetivos têm? Qual nossa avaliação sobre 

a atuação destas organizações? Por que? 

F7* Quais os pricipais problemas do movimento sindical? Por que? 

F8* Quais as perspectivas do movimento sindical? 

F9* Quais as necessidades e os desafios? 

FlO* Qu�l o papel da JOC frente a isto? 

G- MOVIMENTO POPULAR:

Gli b que ' mov·imenLo popular? Sobre que reolidàde·, Lua? 

G2* Qual o papel do movimento popular? Por �ue? Como tem desenvolvi 

do este papel? Por que? 
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G3* Quais as formas d organização de base existentes dentro do mo

vimento popular? Como avaliamos estas formas de organizações? 

G4* Como está estruturado o movimento popular, desde as bases até 

nacional? Que avaliação fazemos desta strutração?(avaliar específ! 

camente o processo de construção da CPM). 

G5* quais as organizações políti as que atuam dentro do movimento -

popular? como atuam? Que objetivos têm? Qual nossa avaliação sobre 

a tuação destas orgnnizações? Por que? 

G6* Quais os principais problemas do movimento popular? Por que? 

G7* Quais as perspectivas do movimento popular? 

G8* Quais as nec ssidRdes e os desafios? 

G�* Qual o papel da JOC frente a isto? 

H- MOVIMENTO ESTUDANTIL:

Hl * O que é o movimento estudantil? Sobre cp ,e real idade a tua? 

H2* Qual o papel do movimento estudantil? Por que? Como tem 

volvido este papel? por que? 

desem 

H3* Quais as formas de organização de base existentes dentro do mo 

vimento estudantil? Como avaliamos estas formas de organização? 

H4* Como está estruturado o movimento estudantil, desde as bases, a 

té nacional? Que fazemos desta estruturaçaõ? 

H5* Quais as organizações políticas que atunm dentro do movimento -

estudantil? Como atuam? Que objetivos·-t@m.Qual nossa aval�ação 

sobre a atuação destas organizações? Porque? 

H6* Quais os principais problemas do movimento estudantil? Por que? 

H7* Quais as persr-ectivas do movi111ento estudantil? 

H8* Quais as necessidades e os desafios? 

H�* A JOC cumpre algum papel frente a isto? Qual? 

1-110* Que princípios e objetivos comuns tem ou devem ter o 111ovirnento 

sindical/popular e estudanLil? Por qu ? 

Hll* Que tipo de relação tem ou deve ter enLre eles? Por que? 



I- P.ARTIDO:

11* O que são os partidos? quais os partidos existentes? 

12* Que interesse d fendem? Por que? 

PARTIDOS DOS TRABALHADOílES: 

13* Qual o projeto do PT? 

14* Como é a e�trutura do PT? 

15* Quais as correntes internas? Como atuam? Por que? 

16* Como avaliamos o PT nos seguintes aspectos: 

§ Democracia interna;

§ Organização de base;

§ Relação com os trabalhadores;

§ Relação com o movimento sindical/popular e estudantil

§ Atuação parlamentar e

§ Administraç�es.

17* Limites/Necessidades/desafios. 

J- REALIDADE E ORGANIZAÇÃO JUVENIL:

J 1 .. Principais espaços onde se encontram os jovens trabalhadores. 

J 2* ?rincipais problemas. 

J3* Principais aspirações. 

J4* Principais banc!e iras de luta. 

J5* Necessidades e desafios. 

J6* Que grupos de caráter espontãneo - contestativos existem a ni 

vel de cidade/estado/pais? 

J7 11 Como se manifestarn? Qual a Or'igem? 

J8* Que perspectiva de comportamento apontam? Por que? Como avalia 

mos? 

J�* Necessidades e d safios. 
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JlO* Quais as organizações de Jovens trabalhcidor s existenLe na cidade/es 

tado/pais. 

Jll* Como atuam? onde? O que defendem? Porque? 

Jl2* Que avaliaçio fazemos destas organizaç�es? Porque? 

J13* Necessidades e desafios. 



2) 

1) Em que espaços esta s

a que realidade?

2) Numero de Militantes

J 1 

D A J o e

-

d senvolvendo a açoo da joc na cidade? Frente 

,. 

3) Numero de Jovens Trabalhadores envolvidos.

4) Numero de Grupo de Base

5) Onde e como se da:

6) Meios utilizados.

o planejamento;

a HV./\J

7) Que avaliação se faz da Joc na cidade nos seguintes aspectos:

.. Presença em espaços prioritários; 

Numero de MiJitantes 

� Envolvimento com jovens trabalhadores

� Grupos de Base

� Do processo de Planejamento e RVAO

Dos meios utilizados.

8) Apartir da analise desenvolvida sobre o movimento sindical/popular/e�

tudantil/partidária e a avaliação acima sobre a ação da JOC,REFLETIR:

� 1) Em que espaços a nivel de cidade a JOC deve,prioritariamente,desenvo! 

ver a sua ação? 

2) Como planejar? C�mo revisar?
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3)Que meios utilizar?

4)Necessidades e desLlfios.

APROFUNDAR: 

l)Como tem sido a interv nçio da JOC nas in t�ncias do movimento sin
dical/popular/ studantil?

2)Como deve se dar a ir1Lervcnção da JOC nas insL�ncias no movimento

sindical/popular/ studuntil/partidária? 

3)Com que critérios e prjncipios a JOC deve fazer esta intervenção?

4) Necessidades e desafios.

ESTRUTURA E COORDENAÇÃO: 

� 1- O que significa coordenar a ação?
2- Como cada militante coordena sua ação? Por que? Necessidades e 

passos a dar.

-3- Como cada equipe de base coordena a açao de seus militantes? Por
que? Necessidades e passos.

4- Como a ação é coordenada a nivel de cidade? A niv l estadual? A 
nivel regional? Por que?

5- Necessidades e passos.

6- Que espaços existem para os jovens trabalhadores e militantes?Que
conteudo se utiliza nestes espaços? Os espaços e o conteúdo
podem as necessidacies da ação? Por que? Necessidades e passos.
7-A cidade/estado/ree;i. :Ío Lern calendario para as atividades?
8- Necessidades e passos.

corres

9- Como a JOC é es ruturada e coordenada a nivel nacional? Por que?
* avanços * féllliéls " necessidades. 

10- Que espaços existem para revisão de ação a nível nacional? �ue 
espaços devem haver?

11- Por que? Como implementar?
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4- MEIOS E INSTRUMENTOS DA AÇAO:

a- CONGRE SO:

al- Com quais obj •Livos se realizou o 5º congre so? 

a2- Os objetivos foran1 atingidos? Qual saldo a nivel de cidade/esta-

do/pais m termos: 

+ d jovens trabalhadores atingidos

+ processo de formação

+ bairros, categorias Q cidades novas.

+ outros aspectos.

a3- Como foi o assumir dos militantes? Por que? 

...14- Como foi a parLicLpo.ção de outras entLcJades? 

a5- Como se garantiua organização fina�ceira? 

a6- Outros aspectos. 

a7- Como está se dando a continuidade? 

a8- A JOC deve·realizar o 6º congresso? Por que? Sozinha ou com ou 

tras entidades? Por que? Com quais objetivos? 

a9- Se, com outras entidades, como deve ser o processo de discussão

com elas? 

alO- Quando realizar o 6Q congresso? 

B- SEMANA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE TRABALHADORA:

B1- Qual a avaliação que se faz da SIJT? 

B2- Como é utilizada? 

B3- Que objetivos devemos ter com a SIJT �+?� 

B4- Que temas e slogam deve ter? 

C - JORNAL JUVENTUDE THAJ3ALHJ\DOHA: 

Cl - Que avaliação se faz do JT?(cotv-r&<.Íoo; l1/.JGV/.l{Ji€fA1t
1

Pll,éÇ0
1

pP!lef1:.1vr/l-j,ib F1cJ

C2 - Como ele� assumido e utilizado? 

C3 - Como� sustenLudo flnancelramente? 

C4 - Como garantir a conLinui-'..:1de dele? 

C5 - Sugestio de cont0�do e etc. 
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D- BOLETIM MILITANTE:

Dl - Que avaliação se faz do BM? 

D2 - Como ele e assumido e utilizado? 

D3 - Como é sustentado financeiramente? 

D4 - Como garantir a conlinuidade do BM? 

D5 - Sugest�es de conLe�do e etc. 

E- INTERCÂMBIOS:

El - O que são os inL�rc;mbio? 

E2 - Como são feiLos u nivel de cidade/est�do/nacional/internacionaJ? 

E3 - Com quais obj e Li vo são feitos? ,Que papel cumprern? 

E Como são coordenados? 

E Necessidades e propostas. 

F- PESQUISAS:

Fl - como
-

sao fe i L:::is pesquisas na cidade? 
\. 

F2 - Que papel tem cumprido?

F3 - Com quais objetivos sao feitas?

F4 - Necessidades. 

G- INFRA-ESTRUTURA:

Gl - Que bens a JOC possui a

G2 - Como sao utilizados?

G3 - Qual a situação juridica

Como dá 
-

G4 - se a conservaçao 

G5 - Necessidades. 

G6 - Saidas. 

5 - AÇÃO REPRESENTATIVA: 

nivel 

dos 

dos 

-

1) o que e açao representativa?

de cidade/estado/nacional? 

bens? 

bens? 

2) Com quem ela e desenvolvida na cidade? Por quem? E papel de quem

desenvolvê-la?

3) Com qu.:1is nLicl.'..idcs se u-'v d senvolvê-la? Por qu ? Corn quais ob

jetivos?
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4) A JOC manifestou alP-,um ipo d solidar· 0dade a pessoas
- , 

çao nos ultimos ano ? Por que?

�) Como avançar na açno representativa? 

6- ASSESSORIA:

µ O que é? Com quais tipos de assessoria �e tem trabalhado? 

organiz� 

µ Que reflexôes se t m desenvolvido na cidade sobre assessoria? 

µ Existe assessoria na cidade 7 Por que? 

µ Quais as necessidades? 

µ Que projeção se faz destas necessidades? 

µQue.passos dar?

X1- EXTENS�O E FORTALECIMENTO: 

1 - com quais objeLivos a JOC desafia miliLantes a fazerem extensão 

e fortalecimento? 
µo tS11u:,i) 

2 - Quais as extensões desenvolvidas,p..e..1-a- cidade nos ultimas anos? 

Como se aval La? · ?
'L.l - ÍOJ.,W :PA/2 Co,v•71,v•'ll)(/1>[, 'lo ío(!-rAl,,6C 1 flYl.,Ef,

V

fD '7t., /(_10 Dc°J;f-1,VEl.eo . 
3 - Qual o plano de ex Lensao que se tem a 1 1 i ve J : 

+ Interno(dentro da própria cidade).

+ Estado.

4 - Como se tem acompanhado os fortalecimentos e extensões nacionais 

nos últimos anos? 
v o r, sr f\ 7>1.? 

� - Wue cidad�b�asiJeiras necessitam de fortalecimento? Por que? 
,-J 

� 6 - Para quais cidad s brasileiras a JOC deve se estender? Como? 

7 - Wue meios utilizar? 

8 - Propostas. 

8- FINANÇAS:

í:f.f. Como a JOC tem-se financiado a nível de cidade/ estado/nacional/ 

internacional? 

[I::.[ Que avaliação se faz deR�.o. forma de fi 11 Anciação? 

l[[ Que alternaLivas �st� se buscado? 

l.'.LL Corno Célda mil i L.rn Le �H' orr,.:-tn i ,·,(1 f inanc,, j. r .:1rrL'n L. -::.? 

f.f.f. Como cada mil i Lcmte p.:1rticipa da finam' Laçno da JUC? 
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f.f.f. O que isto signifi ca para a JOC e par._1 o m,i tantanle? 

Lf.f. Como funciona a equipe de fLnanças na cidade? 

f.f.f. Principais dificuldades. 

f.f.f. Principais desafios. 

J O C I: 

,, 

* Qual o nível de informação que têm os militantes sobre a JOCI?

(história e atualidade).

* Que avaliação faz m da situação da JOCI, hoje?

* Quais as necessLdades que apresentam?

* Como respondê-las?

- CRONOGRAMA DA ASSEMBLEIA -

"Visitas: 1º semestre 92: lntrodução da pauta e organizaçao do 

cronograma para desenvolvê-la no 2º sem stre. 

22 SEMESTRE: Preparação das cidades/ 

".Janeiro a Março: Executiva elabora documt0ntos-base e os envi.a -

�s cidades (envia junto uma pauta especifica para an�lise conJ 

untural e internacional). 

" Abril /Maio/Junho 93: D j scussões nas cidades a partir dos 

mentas. 

"M.:::lio: Executiva envia pauta final. 

"Julho: ASSEMBLEIA: 

Documentos que a Pxecutiva enviara lº semestre 93: 

-1- Analise;

-2- Açno/es L1 uTJn;.{mc i e s e

-3- JOC [. 

doeu 



Meus encontros com o SOARES, irmão e companheiro, vem de 

longa data. Encontros iluminados pelo sonho-programa de Jesus: "Vim 

para que todos tenham vida e a tenham em plenitude'' (Jo 10,1 O) e pela 

dramática situação de miséria em que multidões são atiradas! 

SOARES, então Padre exercendo o ministério, sempre foi o 

profeta, ardoroso militante, na defesa dos direitos, dignidade, da classe 

trabalhadora. Bons tempos da ação católica especializada, onde SOARES 

se dedicava à Juventude Operária Católica (JOC)! 

Vieram os dias obscuros, de chumbo, ela ditadma militar. SOARES 

na resistência, militante sempre! 

Em 197.5, como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, 

reencontro o SOARES, na ZONA LESTE, marcando presença nos 

movimentos populares, na luta pacífica de redemocratização do pais, no 

trabalho ele libe1iação dos oprimidos, dos marginalizados! 

Que Jesus Cristo Libe1iador seJa a força, alegria, elo SOARES, 

irmão e amigo1 nas fronteiras do trabalho incansável de construção de 

sociedade justa e fraterna. 
/ 1 

:'/ 1 j 

, 

1 

. I _ .. /·- __ 
J /., ,..,_-_:::, ; , --'-�--- , . u..-é.-<.. ( -. .r . -v / 

D. Angélico"sândalo Bernardino / 
l O Bispo Diocesano de Blurnenau 



ENCONTRO DE PORTO RICO E CC'NSELHO MLJ,:1iI1\f; 

ALGUNS l)ON'.l'OS JJO HEL/\'.l'ólUO DO L)/C( )[J'PHO 1i 1,·1 1 1 IfO/\M�:1nCANO DA JOC 

REALIZADO ;:f,1 POWP.O 1;Jr,o 

DE 12 n 20 de sctcnbrn de l�l> 1 ):
. .  

,;:·1 11 l' : ] '" 1 '. ',;. 1 \ �10 C"ll:;, __ LJw Mu11dir:tl. 

�8rticipantes- 9 p8Íscs. 

REFL:CXi10 SOBTIE ,\S C:1\r·3;,;::; D1, SITUACiÍ.O 
DJ\ NOSSA JOC 

Consto tações: 

C.:iusns: 

• Mui tos jOVLnS dc.ix:•:.l ;: .JUC _:),H' r.;utr-�S r,1- vln,.nt"S,

T0r:10s Ui.l.:J JOC 1.uuc 1) c.1.in-�'.: ,��1, qu0 1� v2 ··:, nili t:rntcs 'J 

ur:i.:i r:;tina; que: ncc -.::r,f,:c:.--! :rn.:: :1ç;-;c côbro �s cnusas pr,2.
fund:::is d;:1 roclid·,clc, r...:..;iJvllch.:u<.l'.J .·da �G e neGquCincc.s.

• Mili t:intcs r.mis prvc 1cui1ac1'Jn p,.L·.; pr 1blu-.i:.:1s do que po-
1:::is pcsso:is, qu'-- n�_; vj_v...:1:1.

• Nêí o e r·nh...:c cnos prc,d un<hr!L'll te L' J 'J'Tor:1 tr,, 1:>n lh:.:id0r • tal-
cor:io é, c0r.1 suas re:�içr,�;s, :,u·1�; 
Na o utiliZ<lr.108 bcr:i o r.i6to<1o: 

. -

:!�:�)ll"',';Ç'Jl:�J, ctc •. o 

- o n'::lncir�: e ·r.io ur-s L:·. ,,· r, utn.:i.z�nJo o mútodo da

JOC v r.iui to c.luvidmi:1. Fnl:1-:..:u 11e1 Re:vü·..:?ír) do Vida,

r:i::18 n.�o ri f:-12011 ·:J cl0 :·.1·1r1<-;:i.r1 d.infü.Jicr: e cc.1ír.1os -

n ur:1 e í rc u 1 o vi e i 0 r, C' ;
- fol t.7 doscobr:i.1.· un.:-1 :i.clL:olorsj_.'J própr'io elo D )vir.icn

to op0r6rio nc i1.r:-iór:i.c�1 L::::U.nn, qul? nns p1.:rr.1ito -
d fl. . ' . e;t O � �oc l1"b,·:rt'.,r deo n1r nossas propr1c.s r.1 · �-" '-' �, ..:1 � 

cortas c6pi::is idoolôgic;:is 1lefinicbs por ·,utros -
r:iovira...:ntos �lhcios � classe op�rdria;

cstd é a único 1.1�1H:irn de ·1·)ocler dar ur.K.1 int0rpre
.....

t::içêío idcológicci · '1.Lll:1 t) ·': lut:• cl:-i cl:isso opcrQ_

rio; isto é neccc,s:< r.i.o 7:,or,;_uo pln� imitou r:rioG v.:f.
nh::t17lo s d:::in do u.J.:7 :i. .1 tvr;_n-,;"I.;--: �-?; e, t c,, rJJ.,-Sci e n. :': luz -

e: i.:-:·.11<lu ele: 1·:du ·1 j n Lur-

idoolôgic:11 
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hó o.lbrruns clirio-�f f1-,!'1 (.1u .. ·1 ·,,·.·1 v·,, ... :·1,, 1· l J 1 • , 1·c1 �-- - �.... .�uu_oGlCD �a roo 1 � 
de, m;..1s foltc-lhLJs :i vj:Ú1c� tl..r,l.t'·_·Lc-·. l1:í r)utros que têm�· 
vis::10 t0ológic�1, n::Ll i'::l !;�1 u e··;; t,cÚdo i dcológic o; 

- � necess::1ri:1 wx1 síntusLJ --:ntr·\ G!:; te::..: Llois :1spectos :pnra
enoontrar Ul] cquílibrj.o no ;-1,,v 1 1 .... 11tr1 u 11:1 i'c;rmaçõo dos -
jjov0ns tr:::1bt1.lk1dor�u. 

O QUE SE 0UE!1 Dlir:n cor V [SÃO IDEOLÓGICA 

Qu:rndo fal�\oos d' idecl 't'1;L1 1 110:_: t·c r�. 1· i ·, '.; ·, e, w;cjjê-ucü1 d;.1 elos 

<n," operária, com todos.ºº vt:1lôr0u tlLlL: .LlhJ :::1.J 1,1·1í;_)1·.L\i:J ,J cor.1 u1:1 c·,ncui 
de SUO prpprio vidGo 
' 

�,...tamos. conscientes que a classe oper6rio 11:1 A:-.i�rj_cci Latina vive Ui;JO -

'l.eologia , consciente ou inc\-nsciente::1011to 9 nue ideologio? 
r ra saber isto é necGsscírio ulh�r p .. 1·::: 11:1j.:_; ·.1 lón elo que nos r,jvelo o 
" 1Jciologü1, posto qu8 ul,'J nos ?:iostr: ;_,01,, nt, ,!J r,ituaçõ".s, os proble
ns, mas não nos p81T.1i te olh.::ir ;ir, r,v:,BC 1 :-:r..; r .1: ,1c11tro; qm�r.1 são, como-· 

. �agcr.i, a que aspiron e qu"' v.:ilôr-..:s têmi j_�;:'.,•1 

.,iol6gica; 
t,,r UL�:J visão ::mtro-

�o poçh:mos ficar cor.1 u.1:-1 vis3c, !;Jc.Lo11'i,�·;i<'': , r ·Ju:;jvu teológico u.o·-
,.,ssoo. E preciso pen"t.:-�r no j,,ven tr.,b;..:lh::d·:,, cr'ohccê-lo e o p:1rtir 

stG, dosenvol ver uno j deolng.t:1 QLW. ro::.;pond·1 · ·' ,j, 1 'I u 1 LrJbolh0dnr ln 

·1,,111oar.1ericnndo, coo todos os seuo v::üõrcs '--' -1:,;;L;:1ç;Õ\.:s.

interrogamo-nos se poclc110s f;-iz"r i:.;to :i p:::1·t:i r cl.1;:; dd'j_niçÕes ideol6
1;:icos que atualmente hó no A;:iór:j.c:1 L.Ttin:::1, c6pLJ�; ele r llltros países
nnis avançados sociolàgicone:utc 9 '.l'c1.100 que J, ·.;:-:r "1;1 e- 1jto que esta
i.r:1:portação qu0 se vinh,, rc:1lizanch1 n:1 l\nér i ,": I,o Lin:1 riZ. o ó s01i1,...,nte
-; (leológico, Ti13S er.i raui tos cisp'-'ctçis, qu..; inclu:;:i \11.) :.1 próprio Igrojci
�atinoomeribana herdou ou copiou.
r-;!Jbcmos que ter.ios que ossw-ür un:1 iclcolo,c�j_:. d:1 cl'rn;-;c tré.1b:::ilh:1clorn -
-om alguns volôres univerorlis e que elo f�1 L, .i'' ·d vc. o novir.11,nto ope

rário; mas saber:10s tar.ibér.i que tcr.10 c,lgu1rn v·: 1 ôrcu p;1rticuluros o 
·Jcresccmtar p:::ira enriquec�-la e: closonv,,1vô-l·. 1 .

ba? ti vermos isto claro, o r:10vir:1--:11to c.ntrcir:S nu:1:) dinfü.ücn, buscoró -

"'S meios para aceler:::ir o fo,;:-noç.�o elos j uv�,.i:-:; Lr:1b::ilh::1dorl)s e fr.,zê-los 
descobrir a n12cLssid:::1dc v o f �n,l-,11"11 te <�l.: :;11:1 <' ·i1111tci 1i:_;,;o. 

QUANTO A PEDAGOGIA P�ST01�L 

Interrogamo-nos sôbro o pC;d:1goe;:L.'l p::: :·; 'L r · ·1 tl J ·.1, 1 vJ. ,_11to. Cr..;1:100 -

auc é necessório mud:5-lo, po�·:-f.o que sc:.1p.é'(; te. !\J:, [J::rtido do <1.uc ci 
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Igrcjo. disse; e é pr'-·ciso tc1· l:11 e, 11L·1 ,;11'- 1:,,t·1 ·1 1.t.,ut1·inC1 t.k1 Jgr.·"ju, 

er:1 rel.oçêio ao scciciJ, é rhn·� J.i:�t:1 ,J c,,1·,· i \ i:1d ·1·:1. N:10 l'"'v:1 o n0vincn 

to operório o w:iCl posiçé10 de cl:1s�l,, JH.cv:.,:,·':d:: p:.1r(1 ci lut.:i, r.ws pc_E 

mo.nece 11u1x, conccpç:Ío de Povo d1' Dr.Jus. 1"\·1r· ,::·-t.;, r:1z�o, o nürnêío pos·

torçil do Igreja n::: Ar.iórj cD L:1 L:i.n:1 fr�1c:!::::·,u rl,;n tro cl:-J clDs:::u operá -

rin. 
Estnr.10s conscientes que 11ón 1 crn:io p:1rtc d,: novin,)nto op,::rório, t�. 

mos ouito o contribuir p::1r� ::1 p:1stor:1l d:-1 Te-r�j:1 n�, J\nóricD L:-1tino. ê 

que poro isto, tcDos que libc.rt:1r--nr,:::; �1.; ,nü tou .;r;quc!'1os trodicion::,í P 

e iniciar noss::1S pr ópri�1 s "x11,JJ' iônc j :1 :J. 

OBJETJNOS PARI\ O FUTURO 

Firoor o JOC ontlu j� ax··nte. 

Abri-lo à iJ;tSs:J 1cs jciv··ns t1·:-1111J;,:,(;,lros. 

Umo educoçco iJClÍS clinônico. 

Ajudar [IS JOCS n.'lci,,n::1is :1 e 11c: e·,: !;i::r1r :;cu plnno de oçÕoo 

Busc:::ir uno JOC 1J::1ib rcp:ç .. :::;011t�1Li_·,,.·, ,:-,:; clivt:Jrsos cot.;gorios-· 

de j over:is tr': b::i lho dore:s, Exonpl1 · + C;L, ir:ic:: r .... r,iêío 800 fóbri 

cos, 80,000 trob�lh:::ic1or.,s e s,� J JiiJil,::ntes de JOC. 

Desenvolver t�n::i c,:rH;ci�nci::: op,�1·::i1·.i2 9 i��;to G, t:mor er.1 cen

to o. cor6t2r opv"rdrio que l0vo :i u.r:, c,y·iprunisso porn tôdo o. 

vido.. 
Exigir dcs ossistcl1t0�, c. nprc,,n:;.;d e 11 o : 11.;io opor1rio, o.j� 

d:5-los 2 f::i zcr u1x: op�'.'í o. I::xc:1:1pLo: 1.1j li t: 1ffks o Llirigcmtes

q_uercn n.:flctir n�:ü, I)rofurnl:1;.kiil;.; L: ck$\,;nv1>lver uuCl visõo
dn Igrejo dentro ele uu 11undo ,,il1,u-�1li.st:1. NvcGsfdtm:1cis g_u<::? 
os ossistc.:utcs n.o:J .·1,-juLl\,;11 ni0to. 

Frente :\s :fi11::inç:Ju é 110cr.Js�;:�rio qul, :;u ru::il:i.60 un esfôrço ·

ore;nnizcdo o pl'l)crc�,:üvu. p\,;n1:111l.11 L , ,j:í qLH,; :rté :1e;r)r::l s6 se 

tcn f 0i to oc:1 si,,n� J.11'-n Lc, 
Foz0r chcgor :i,Js 1i:Júws i.lll!'0ll L,.r: :1:, r flexões ll'J C nsolho -

Munclio 1 e dei rou1i.i i-'í o cl ci ,"ôr to li i.c r:i. 

Dese 1 L. - l 1 ,·- 1,,·1c; 1 ··,·1.,:tr1 , .... f'oni1oç:10nvo v0r o cc,1:1çuo cr�,111 .,,:, 1 ,·:J.·, u - - '-' 

pelo oçõ:o. 

Por.::i lcy:::ir '.:stc trob.::ilho ,':lliont,,, L\11·,1:·1r.,ci:; v0r1u111,n;J ,:quipe:.J c1c ·

coordennção. 
CAMEXCJ\R (CEW!.'RO J\.Méric::i -- Méxioo - Ct\Hio\.J): ur.1 n.1v1z, unn r,1oço -· 

e ur.1 assistente. 
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.E.A1SES BOLIVJ\R.I/\.NOS (Colô11bi.:1, Vv110;:u0.l:1, J\·1 ·11, Ec1u:1'lr>r, Dolívio)� 

tnr.1béri. 

CONO SUL« J3r�1��il, Arg,.11L' i11:�, l11'111,1n:L, P· 1 1"1/�tt,'1i :, Cltj_J()) t:·1 ;-:i15ur.1 3. 

D 
• 

-� �st.::.1s uquipos J ... hj olgunu r:1cses Q

lo de expariê:ncic:, e su pvrcdJ<..:1 'L.,1 1·L·,;ul.L·,rl•J:; nu·dos pn�ütivos. Os .. 

três coordcnacl rcs LloG p�1Í!:us b, 1 1:i v·1t·i:?11ou ,.r:L.�o cr 1nv.id�1dos pvla J(X.; 

Colombiano o p:irticip.:1r du seu C>11:;'-.ll10 fl.:cj .·nc1l- Prcv01.100 ur.10 rou 

nião entr-2 os co,"lrdcnoJ.cr'-s tl:1"· 'Lr'-,; 1·vg.LÕcr, p:.H'Cl :.rcvic-·or o n::irc.h 0 

do nôvo plano d0 oç3o 0 ver cL.1ro -� lj_nll:: �; 1, 1..:,c;·uir. Vuuos que isto 

nccc�rnário, porqu' :; 1.1:1ú)r.i:; dos rn í:,l;.: 1::10 1.,:i.,.r:1r.1 -'tO Conselho Mun .. 

dinl. 

CIAL voIJos ver Ct)r.10 .J onde l:1c;;]_j_��::i-lo. Do 1:10O -- nto c,�1ntinuo 

no Brasil . 
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C ONS:CLlfO MUN.DJJ\L 

1 - O Conselho l\'lund.i..-;l 6 o 6rc;�o n'hiuo l1o �.1ovir:wnto uu pl::1110 

nC1c ional. l)CI r-1 (l u,.) n tc.md:�n nvlhor, lunbirc..:1:1-:30 elo q lW 6 ur.1 C01

Noci011e1l. O qllc uri Corn,ulhi;} N:1cion':l 6 1K1ro o 13rnsil, ioto ó , 

sclho Muncli::il r)·: t·:1 ,)S P:1:f::;e:.1 <lo uunclo. 

2 - P:1ÚJC :.J )l\JJTiht't):;: ll\.H! .. , L:J'LO ':'

lsito :Ü[;ld.fic�1 q_uc..: todos OLl r:1i�1l.'8 quu CO

cor.1 una JOC org ... niz:-1ct2 e L1UC o noviu�nto 1i-.:Dt(.;S P::lÍcl.'S r0sp0ü

c�1r�1ctcr(f3tic'1:.:, furnh11L:11t:1is: juvc�ül, 01,e:r:�ri:1, c,po:.;tólic9, 

pedir su:.1 insc1�içê;o co11,) ui..;nbro do novin\....nto i11tl.'r::.:1:1ci011:::l. L:

fci:tlo o pc..:cliclo, o ConJclho f\1urn1iC1l r:n2:). i l:'.: e1 JOC do J'::.l'.s quo 

ct:::\Í oprov�1 ou c1 l.'t,C1prove1 o s cu it1grc ::· :;:: o.

Ur:io vGz :-1prov::1do, :1utordt"i.c::r1011l:\,, 0r:tu .l'::ír: p:::.::J:1 :-1 tl

rei to de porticip.'.:lr no Conselho Murnli:-11 u tL.:n d:Lrl.'i t�) .. voz ':

nos decisões do noviocnto o;:1 pl:-ino I:1t ..... n1::1ci.:m�:l. Ipnl:10:-:to 

Poís. n3o s6 tGn dirc:i to tle p:-irticip2r, n:-18 tn:1L 1 -.;r:1 :1uto1.1�Hict i 

� 

po.ssn- o te:r obrig�ções de zclCJr p�l2 ziut,;·�·, ticicbth;) do 1.� wir.1,

pngor o.s, quot:-is p1r'J s0u fine1nci2r:,011to. O Br'loil, por cxenpll

go hoje :::i inport!Jnci::i de NCr.$1.200,00 por. f.1.!_'..0. N?.ío neccs:--it:·

explic:-1r porque. 

Poden entender :1gorci que d JOC do Br:1:...,il o seu Co11nol 1c,

nol não ir:1 nunc�1 contra e1 JOC Intcrn8cion�l, m.1quLLo que é J 

oentol, pois est�rin co contr�diç�o con seus conpronissos �sE

3 - Porticipe1ntcs: Qucn p:-irticip8 11ur1 Con r:clllo,· J\'Iun,1ic1l ? 'rode

I'n:(scs r:1c1:1biro,.). /\. p:trtici.p.-::çi'ío é fc:L tr. :\i

< ., 
.,, 

de m:i.� dirig(;: te, ur:i (1irl;�cntE;

rcnço que o :tr3:,1:;tcntt; 11::0 tu11

un voto peln JOC o outro p.)l:1 JOC�1
• Or.., P:JÍSL:G llUL) n�:o :./:o r:l,j

• -1 .. � -
. ,r - _. .. -.,. ' C" 

serv�:do rcu. 
� 

IGu;1l11cmLL: 11·10 podon vot.:.1r o:, é[j_rigcm ter.� Int'-'rn�1cion::iü

oo dirigcntcu cm1L.i.ncnt:.-ds. IPto ó fócil de conpr,)cndcr, poü

nêío r0prc:::,c:;nt�1L1 m1 r:-i:(:, 11u1:1b11:o. 1ogo ó bon qul.' fique .l:1ro q:

1,1011te v<1L:t11 or; ct--l<..:/;�1tlo:: c1os P�1Ú,C!S. J:..d;o porí.]_UC qu-'n forn2 '

intcrncicion:-il s;Íu OG P:·1 íucs LlCJ:lbrO!J . •  Í: CC Ó J.\l:n.1:'1cl�1 pül' UJ.l�:

D.:i tic · .1 J( ntc, r,?í n 01 e:s que ci uo clirigc1:1 ci JOC Intern:-1c ionol. 

Tnd:1::; ;1�, ouLr:1G pcé;so:-is c1ut; 011t1·;m n��" 0Gtrutur:1s c1'.. til
. t" 

DO s'-",jc:n, uqui JW i.ntcrn�H:ion:::l, ociuipcs conti;11.mt2is, corJJ. v 

tivo, cn outrn�; p:ünvrcis, equipo :-ir:1pli:1d:-:i. Tôdos cs S(.O sl�',
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são eluitos mm Oll!.30lJ ,1 Mundi·1l p:•1"· : l'l'-' l:x0cuL- ivo,·i, p:lrn 

CD pr:..1ticn, GDl :111Lhr211Lo i :1:.., :;u-,;; t(;c.i_::nl::;. Port:1nto, qunlquer Po 
r.rnmbro, qul: �.0 d 'l' conL:1 11uL' A . .  ,L\ :, di t·1,r·, .. 11Lt.:: 11:10 L'r:L:-o :;endo í'il 

õ.s decisões çl.o Consolh� Muucl:L:d 
1 11odc:.1 rucl·!J nr ,: i11clusive pedir 

suo dcr:iiss�o. 

4 - His-t6rico t1o Conselho Murnli:11: 
J)nr::i que L1.,11ll:.:1.1 uu pouco d:1 lli:i L.Ôr.i :1 ú !Jo1.1 quu :)·1ibm:1 quo n

o diet d.G hoje ;:1 JOC rc:.11.Lzou tl C1J11c.,0Ll 10:1 Mwidiniu.
12 - Ron::i, 1�)�7 onde p:1rt.icip:�1· 1 :>--:Lc' L1·:1::.ll:

'ribor Sulik elo ,J. L\1 ul o 
- Le;ni t2 Peixoto d:1 1).::i nd b::-i
- D. José Tdvoro, hojo 8rc0bispo do Arocnjd.

2º - Rio , 1�6�s onde p::irticip::iron polo Brnuil:. 

Antçmio En("lnUcl ('roc:1) clu Min�1s. Hojo vive 

lü.1, 

GLl_c1otc F L?rroi1"1 Me:llo d,: �;. P:--1 ulo ( Lüe:cidn) 
- P �. Wiri.i::in Sil v 1 du M:i., 1:i :J .•

3º - Bongkok, 1965, onde pcirticip::iron lh:Üci DrC1sil: 
-· ,�·o::c,·; Donint;o,: C:irdor:o (F<J1.'rLjri.nh:1)clu �Hci.C:-1t ... , ... _.
- MoTio Iro0y Bczcrr,1 de fortolozo
- I'c, Ac-oGtinho l'rL'tlio clp lüo C:. c1o Sul.

4º - Bcirut, 1969, unclo portjc:ip:1r:11,1 pc1,.i IJr;wil: 
- M:írcio. do Assis M:1rc1uvu de Mi11:--1ru
- Teodbro Hong Neto do Rio G. do Sul.
Nôstc �no 11?:o pnrti i1)ou :1:-;uj:,tuntc.

Cor:10 vocês poden not:1r .::té o di·: ds 1:io;jc houv(J 4 Conselhos Munr�fr,· 

o codo ur:1 so rc:1lizou de 4 un 4- ·1n ):_;.

Por que ossin ? Por or:1 fo:L :-1sr:in. 'Puda i:;.;o pode r.iur1nr e vo.i mudl
e orio j ó est:5 oudcrndo. O iJ:Jportr:n t1.:: é (l uc Li.q u,.; e ln ro q uo quer:- pod<
oudor ó o Conselho Murnli:11 re:1.rni.du. N?:o ir1JlCH't·1 co11 qu r.:ntns pessor

O fundrn:iGntol, (J que 1;cj·111 l ):1 (:1,i:: , :1:rillrri:; ruuniclc1f:1 otl rcpr0sontnn 1 

poro fozer isto.

5.º - Movir.ien_to __ Orgo11_i�;::ido
Pelo que foi dito ::1cir:10, Ci.H.l:1 un podü se dcir conto quG o JCX 

� movioen to org::inizo do. Logo, e 0110 r.10vi1 ·Jt;;nto org·mizn c1o, d ovo , t, 
cob..eço. e cor12,<2_. Isto é: contcúdril, linh·1, nótodo, pl::1110 ele aç�o. 
Tudo isso foz, con que seus oembros se rcLrn::.11:1 de quando eo quando 
poro reviso� e .P..l9.r:i.�_;i_9.� . Nest::is ducis· p:::ile:vros se vintctiso o ob,j,1 
tiva princiP.,9..!,_ de uo Conselho Mundial. fü . .:vj�,:.ir. tudo que: o Movi.oc� 
to fo� e descobrir o quG deve fozor nc fuLuro. 
Poia beo, entrenos ur.1 pouco no q_µo foi o úl Lino Conselho Munc.Lnl 

onde participou MórciR e Teodoro. 



60 - Conselho Munu :Lnl: 
A grnnde pciut.'l .foi: - HEVl�iÃO 

- E,.''PU DO
- PLANEJ 1\l\J.t::N'l1 0
- EL1',T<,'ÕJ·;,i

A) REVISÃO:
Se proccs""ou sôbre o pl,rno 1,nr;r1:.:!clo que Joi 

- TEMPOS LIV'HES
EMIGRAÇÃO

- GRANDE CIDADE

·- 7 -

Sôbre isso se poderü:1 escrever u1:1 J i vro. 1\li:fr_; jn cxirJtC: t'111to p'lpol 
escrito que dario 02is de ur.i livro. O que cnt6 escrito n�stea pnpcis 
AEF experiêncios. f�iílo.s· pcln JOC nDs i),7ÍPCfj. <.Jo nunclo nôbro o::r três t,2. 
mas acioa citados. O oateriol 6 cui�o rico. Apenas dnl7los do cada te
rna urna pequeno colocaç�o. 
a) TEMPOS LIVRES - os. militantes, os jocinta�,, os, grupos, os. jovens,

tr:::ibalhcidorus se dcrm1 co11ta. dur.'.rnto .-1 vivê-ncio / 
dêste plano que os. Tc!7lpos Livres dn juvcm�;,r1\:J trnbnlh.'.ld or,'.1 do rr.unçio/ 
S..Õo forçcidoa, sêío cor:1crcioliz:1c1o!2;, :,:Ío co1J.·(.:-•1ucnci·� de ur.1 nistc7:29._ 
l bom que tenhar.i ben prC?sonte esta const·it:-�çÕQ por que foi ela que
deu luz· para construir o novo plcino de 4 �·:.o:J,

\ 
b)

--i
NDE CIDADE - outrn cons.tntciç?ío: fruto do esfôrço de r.iilit6ncio 

por::i firn.'.lr CT JOC n:-iti gr:"'!11dcs cid:1clus, fêz com / 
\ que a JOC descobrisse o nundo de opressões cm que. cst:i e;nvolvido e 

condicionC\do o jovcn tr�1bnlh::idor c.l:1 GÍ"1!1(lu cid,:1dc. DL;·:;cobriu tôda o 
1 -:1óquin:1 montndC\ pC1r::1 oxploró-lo, utili;d-lo, dcu-Lru:L--lo. Dcu-Bo con 

o que a JOC trabolhe1vC1 r1uito sôbrc corn,C(llcH..:ncü1f; · csquucü:1 do Cl'-'liil
bobrin os caus::is: profundns desta sj_tu:1ç3o. Igunlr.1011t0 1110 se csqu� 
çarn destn c on9 t:1 t::i ç:=í o, pois outro cü01.iu1 to c1 uc n j udou w1 e onstruçêi o 
do novo plcmo. 
e) EMIGR.i\ÇÃO - dure1nte 4 anos .'.l JOC to1:iou c:i conta, observou, estu-

dou, refletiu e ogiu cor:i o jovem tretbr.llh.::irlor e a jo
v,ern tro balh.::idora de r1:1luto Cl :3 C os t: l ;J.

Uns saindo do interior ix1ro �1 e ido ele, ou l:r:ou, :11.Kmdon · 11H1o :1 farníJ.in 
poro ·se cmp_rcg.::ir cor.i douósticet, outro.] r_;:1lr1c.lo do uc:u pr6J)rio P::;i.íu / 
outros deixnndo sua pr6pria coso pcr.:1 ir r:10r:1r í..:D outro lJ,Jirro. 
Dentro disso tudo, s.e eles e obri u o grito do j ovcr.i tra t:-ilh:idor p0la 
sobrcyi vênc i.::i. J\n::ilis:ioos o porque disto o f 01i10:"J uoGc obrLr:· ns E9_.:::

zões • Nco esqueç::im a pal::ivro rozçes, pois 0 outro cl01 .. e:i1 to impo·r
tante no conztruç8o do novo pl8no. 
Insistimos" niato parn que vocõs su dê.1,1 co11V1 qw.: :1 <JOC 11�;0 cowJt.rói 
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plnnoS:l teóricos, _1:1ci:1 sin, pl:1110�1, J'ruLc::i <l.:1 ,1():;quj::�w9 de: oxpr�ri�n _ 
cios, do ostudos. 

Este foi on tõ o o prü10iro gr:rncl , p. : :. , o d ti \' n.1:j 0 Lho l'nuncl tnl. 

O segundo grnm1o p�1··�0 1lo Cm1:;<'1 li() r.1lu1J<l.i.:11 f'ut 1) Ji:,,tuclo rôbro:

B) - A JOC NO MUNDO DE HOJE:
E aqui entrou o ostuclo. Estud.circin-.sc r:1ui to�: Ler.1: s, poir:1 or1r,1 20 Co
missões de estudo funcionnndo�
Vejam alguns tcoas:

ospircç�es dos jovens trcibcilhadoraa 
- as teDd�ncics dos jovena trnbnlhnrtorus, suns ntitudos, suaa ro 

- \nçoes.

- CarJter Operório
- Joc e outras ideologias

Joc e outras religiões
- Joc movimento de Igreja

o militante :j ocistC1: reuniões de rnil:i. t:u t0s
Joc nl\crtn o. todos os jovc.ms tr�1bnlh:Hlon:.;:. ;joc do m·Js.s·1

- Jo'c: r.iovir:iento r.1ission6rio
- o.sp�cto educativo da raovirncnto
- a. Joc e as: finonçars no r.1ovi1:1cnto. SÔbro i:3to l:Xistcr.i dois.. doeu -

mentos coo rJL1is de JO p:1ginos cnd::: ur.i. I:..,to prira charil:::ir citençõo /
que as: fi:.--.2:::iços no oóvimento s3o inport::ntcs n::t EDUCAÇÃO.
o oétodo jocista
o assistente no r:iovinonto

Todos estes teons: de w:1n forr.io ou de outro for�m :-1bord.::1clos. 
Houve t.::ir.ibeo uon Cor.liss?ío de estudos p;__rr.1on0ntc clurnntc q_unse todo 
conselho sôbro ESTJ\TUTO,S E ESTHUTUHAS P/\ JOC. 
A r.lissão desta cooissêío ero de inte:rprot:ir toclos os l)nÜJC3 e conti 
nentes nas suas si tu::çõcs rc·üs con :1 proocupc1ç'.'ío de: l:utruturn:c o 
r.10vimento de ur.lO forr.iri r:1.1is .1gil, 1:1:âs levo, r.inis rcspostn cios ,jo
vens trabalhodores ..• J::3to n:1 prcocu1):1çno llu qtiu o novimün to oco§_ 
ponhe ou mesr.io se e1di::into à r::ipicluz do cor.10 o r.1undo c-irünh: �o
proocupaçco de que suas estruturos r,1.-jcii�l .1jud:1 e n�o obstnculo. 

C) - O terceiro grande pC1sso
NO DE 4 ANOS 

elo Consulho Mu11diol foi o futuro FLA ... 
--

Nêío vamos detalhar, pois scri,:i r:1uito longo. De 171ois n mais i
r5 .Q rec·ebê..-10 dçntro or:i brGve, quando r0c 0borori u:r:i coclerno dizendo: 
DESENVOLVIMENTO. 

Este é o gr(rnde titulo. Nêste grti'1cle título se rl(;senvolve o 
jovom trohnlh3dor oi dentro. O jovem no::i sueis nspirnçocs, nos sem.a 
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11�1s suets. �titud1.J�3, 11:::; i:rn·::; l,L;t1d�1.c·i·i:;, 11;1i:; 1Ju·1rJ copacid.9.
ié;, nos su::.1s exig0nci:1:; ..:: 1w,J :�.;uu cu11iiic i c.) 1 1·1u\..,ntos • 
O irnportDntc ó quç cc tc11h:..1 co11 ci�11ci.1 l(c (lUu o cc.:ntro i}if3to 6 o 
JOVEM TR.AB.ALHADOIL 1� ill'l...:ocup::(;�o '- qu\· o ·pL/J·fO :;uj.·1 elunL'nto de LI 
BERTLÇÃO do jovcn l;r:1b:1lll:1dor, ,Li cl::.i.,\...' LJ'::b::lhuc.lor:1. 

Cor:10 t�11ice1 ele libcrtnçi'ío y ;-: JOC :;l..:1"1 uu 1.1ovir10nto que vni 
tropolbor sôbre .'.1S cciusns profund;!:j qu.._: ,'.1::;troL'n o jovvr.i trDbalh.9. 
dor. Nest

.
:;is co.uso s;:1b0ri ton:ir :1titLHll-'s J_;,_, l1;;6lic;1u t�11.1bGI:1 ele

denunci-.1r. 
CiJdo Pois, i11tu1;_guutc11u11Lc, :;··IJ('l'< ·.d··pt;1r .:.!...itu 1Jrogr:1r.i::1 C\ 

suo re.:ilid::1de. Ir:1portcmta G sr1bcr que �u Lc J.ll::no rc.:u1w '-J problor.,.1-
tico. do jover::i trobcllwdor que vivG noG l):-1.ísos ricos e nos PGÍSG P.2. 
bres. Pois; o JOC nos sGun os tudos e cqwl'iêLcios. descobriu q_ue de 
senvolvi�ento n5o ir.,plicn s6 un ter dinhuiro ou n5o ter dinheiro,/ 
ncis tôdo o ç on junto que deve e onplet2 r ;-! pror.1oçõo glo bcil do j over.i/ 
trcibcilhador. E oí entrei: cultur.:i, · intuJig:nci:1, espiri to de lut::i ,/ 
educ::1çêío de bcisc, id::1Jc, 0tc. (}uu dirf·1110::; ,'.e: u., jovoí.1 jociota de 
ur:i Pois rico qul,; n :-:o � c:1p::17, d\J clL�;coiJ1·j r 'JJ:ck cirt:�o �is fôrças quo 
-·xplor::1ri os tr.::tb.'.1111 :\k,r1.;:, do 11u11dr) ·)
Que poder:ios dizGr d1: w:1 j011u1:1 ' 1· Jlt:1d,H· ;i<',·.i.;tn de un P·d� rico
que n?ío chego lll;l:l n .ll.!::;co111·j r uri �;i:jt\...11·1 (LUU :;u unriquucc 1.l!_-;ln ox-
plornç?ío do honen p� !.o h0ncn ? du 1y1 l1T(::.: �,ôVn. ou Lrou ? o foi ta /
esta <.lcscoberto <J.UC i13o r.;\..,�:1 C'll'·1:.; d\_; k!1unc:i·t1r

Podenoà etfirn::1r que: :-: JOC c.:n pl·inu '.',Jull(1i,1l c1u:;cobr:Lu isto, o 
_/, t t 1. } 1 -cci ou, vo ou e ::1provou corio J n 1:: e l: ::<i::n. 

D) ELEIÇÕE�
U1i1 ponto que n ">8 pci rcc e !:bport::rn to 8 01. 1 u:ic :-ir s?: o n �:; (;lciç :Ses. 
Nos Conselhos Mundi.Y·_s s�o c.,l'-'t t,,'.; oG nov'.)�:J c.1irieentcs inter 

n::1cion::1is· dentro de suns ustrutur:H:. 
Presidente Intern::1cionnl - foi 01ci 'L<l, por 1 w1r-1.i.nichc.le, I1:nrique çlel 

llif?_· Foi vn::;j dC.:n LC.: cl;i JOC e.ln EspC'lnh.". 
Ji'o·i divl:r::i::· v 1/,c.,,:; pi:C.r10. Hoje: é c�1sndo 
C\111 uu:: ,_;:-:-· !1t·i 1

»·1 1 1L\, du U:-ircoJon.'.'1, 
00cretnria Gcrnl - f<''.Í.. l-'l('j_ L:1 un:: dLr1f.•11 LlJ d:1 ,JOC do C:1nnd:L 

�c1_r;�uc;_r i 'l.1i ê3,\CON. 
Tesoureiro .J.!.1.�_L;1·�18c j 011: LI. · · 1

\) L ,J Lc i Lo 1,111 : 111 L. i 1'.u rli1·j cc.·n t0 c1 ·: ,JOC 
cl::i Aur1tr:.:íli:! 1 JH.L,L J!E.813 

Responstlvel c:1§:. _ Publicc�çoos_ ... ,J0ck s�:lin:.! :-�, l'l'éHlCl?S. 

Assistcr_i�-�-n t�_�'F1_ci_c;_�..9..1�0_}: �-- Pc. l3ri:1n llurJ'...c r : 11m tr�lli�rn o.
Rcspons6ve�_'P.<?.3:.9_A.Q�.r�i-�0. _L.:i_t:i._�:]_ - fo.i . .;le:it:: M:lrio. iU1fC::lin.:i <.le Oli

vci ro, p�1 r:-: i b:-1n: 1. 
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CARTA AOS SEMANISTAS -DA JOC 

A ComL"S2,.0 Episcapal da Ação Católica 'Braaileira 
enviou uma Carta aos Congres.5istas da Semana Na..
ciona.l da JOC, reunida em S. Paulo de 5 a 10 de ou
tubro p. p.. Nu é concedida autonomia à Juventude 
Operária Cató.!ica; há. diretrizes sôbre a LOC, sôbre 06 
Círculos Opericios, sôbre as atividades joclstas. Tra
ta-se de um documento que ficará na história da 
A. C. B .. 

Aos prezados filhos que dos vários centros da JOC de

todo o pais acorreram à &mana Nacional de Estudos, em

companhia de seus Assistent.e.s Eclesiásticos e do glorioso Fun-

dador da JOC 

saúde e paz no Senhor_ 

Esta Carta que vos mandamos, por dois motivos princi

pais, não podia e não devia :altar: ela é uma prova da grande

estima que temos pela atua� da Juventude Operária Católi

ca; ela vos leva algumas diretrizes para vossos estudos, pois é

tão dlficil o assunto que vai ser examinado por .vós, que senti-

m o s necessidade de colocar à beira de vossa estrada alguns ·/

marcos que avisem a prox:im.idade de abiSmos ou o perigo de 

desvios lamentá.vei.5. -- - - -

sem dúvida, contais com a palavra dos Sumos Pontífi

ces expressa em encíclicas e outros documentos imortaiS. Sem

dúvida, a própria JOC tem seus roteiros e, de modo especial,

as conclusões da Semana Internacional do Canadá, de resul

tados tão felizes e confortadores. Sem dúvida, sobretudo, é

uma garantia a presença de vossos guias espirituais, ·à cuja..

frente está o Cônego Card.in, cuja vinda ao Brasil é uma deli-

cade-za da Providência Divina.
· · 

Más, na qualidade de Membros da Co�ã.o .EpiScopal

da Ação Católica Brasileira. temos 1ncllcaçõe.s a_,�u:�os! pois·r -- ' esa sôbre os nossos om�s a res�nsabilldaã� �Ult� do

� ·:: _ mandato que recebeis para� &laborar, díreta e 1:m:ediatanlente.,_
; · · . e� a. Hi�rar<!.._ufu � mi� 'Sagrada � �criStiarijza'ÇÂ.o d� 

·- mundo do trabalho. 

.. ·t. 

') 

l 

·) !d�t;.J e ?CalúJ.z,'e

Ninguém mais do que nós se alegra descobrindo em vos
so olhar a chama do ideal e notando em vossas palavras e em 
.vossos gestos �decisão de levar à prática a doutrina social da 
I_grej�, por alguns de vós tã.o bem conhecida. Tende, porém, 
bem claro diante de vós: a Santa Igreja, nossa Fonte de idea
lismo é nossa Mestra de senso real. Ela tem os olhos no céu 
mas os pés na terra . Marcha· fitando o Alto, mas �ão esquec� 
a caminhada longa, dlficll que é preciso fazer antes de atin-
gir as alturas. ., 

' . 

Nem vós, nem Nós somos de meias palavras: vamos tra-
dU.ZV de modo bem clarp, Nosso a viso de senso real ao lado do 

.-,·· idealismo. 

1) Impossível esquecer a posição social do Brasil

É claro, !Uhos diletos em Nosso Senhor, que nenhum dos 
1

1 · 
. nossos B�spos des�onhece que tão erróneo e anti-cristão como

f_. 1 
k o comunismo_ ateu é o capitalismo burguês, materialista e go-

(L zador. É claro que a Igreja, no Brasil como em todos os paise.s,
_-. tem que se conservar sem prisões aos poderosos para que per-

maneça livre a palavra de Deus. 
Mas é preciso, na prática, ter bem diante dos olhos es-

tas indicações que vos damos: 

- nosso papel não é o de incendiários que lançam fogo
em um mundo corrompido e sem remédio: nossa missão é a 
de levar de novo J�sus Cristo a um inundo que o esqueceu; 

- é fácil entender vossa revolta diante de abusos cri
minosos e de explorações lamentáveis. Não esqueçais, -porém, 
ela distinção importantissima entre pecado e pecador: se vos 
encherdes de ó�o contra vossos irmãos burgueses podereis ser 
até bons comunistas;-mas não sereis bons cristãos· 

_:: pelo desejo de muitos de vós, padres e B�pos jamais 
deveriam receber esmolas de ricos e poderosos, pois o dinheiro. 
dos grandes vale, muitas vêzes, como algema de ouro para os 
pulsos e como bela mordaça para os lábios_ Não vos precipi
teis, porém, ·em acompanhar os 1nlmigos -da --Igreja que vivem 
repetindo que o clero se ?-burguezou. É-de desejar, sem dúvftla, 

( 
) _.,. 
. 

que,. cada vez mais, - ao recebêr donativos que vão permitir:. 
a manutenção de crech� ambulatórios, mate�daçles, hosp1- � ·_, . �-
tais, �izrejas � �s padres, � exceção,, -emnpram. -0 denr _pas--- .-, �
toral �e lembrar aos 'ri� que. antes de �lquer esmola �s.... . . - - .. _ . .., ... 



têm de cumprir a justiça soctàl, sobretudo quantó a.o respeit.o, ,_,.., '.,,.: ,,-
_à_ dignidade do trabalhador e ao p_agamento do salário vital i; _j>

"'

-
!amlliar; . - /"' / 

- enquanto são poucos os jocist� · que conhecem, bem,' "
a dou�ina social da Igreja e enquanto são muitos ou quase to
dos os, ricos, mesmo cristãos, que a. desconhecem, a vnz da JOC 
tem que levar em conta essa situação esp_ecial de ignorã.nci� de 
nosso meio social, para que sua palavra cristã não seja con
fundida com a de agitadores sem escrúpulos e sem moral. Não 
se poupe trabalhõ para que, em ·breve,-·cenTenas�cen�en�s de 
jocistas conheçam, com segurança, a posição exata da Igreja. 

Enquanto is.so, onde f o r  -posslvel e conveniente, outro 
grupo de Ação Católica estará agindo: jovens, cr-1..stãos como 
vós, vossos irmãos, filhos de burgueses, estarão tentando mu
dar a mentalidade de casa, preparando os corações dos pais 
para ent;ender Jesus Crísto, com tõdas as consequências mo
rais da aceitação· do Mestre e de sua doutrina divina. 

2) Crescei orgânicamente

Segundo aviso que vos deixamos para vosso bem: se 
amais a JOC e por meio dela sonhais com a cristlkn!zação do 

V mundo do trabalho, reparai como crescem os corpos e procurai 
crescer assim. Não se salta da infância para a maturidade: 
a criança, depois de 1.r crescendo durante anos, torna-se ado
lescente e s6 aos poucos atinge a idade ma_dura. 

A JOC, no Brasil como no mundo inteiro, deve, sem dó.
vida, querer ser corpo representativo. Mas guardai as indic:;,
ções práticas que vos damos: 

- antes de pensar em ser corpo representativo, a JOC
tem que ser escola e tem que ser serviço; 

· - querer copiar tal e qual a JOC dos grandes _centros,
esquecendo que em quase todas as Dioceses. do� pais" ainda é 
precária. a posição econ�mlca, cultui:al, .. ,-sÓclal -�. religiosa. dos. 
jovéns trabalha.dores, é pensar que _.uma casã pequenina e po
ote mudou .porqué passou a ter, eni ·papelão-pintado, a '-tacha-

�- :r-·-·...:··--· � ----�·:de·u_p:i arra.nha=-céu� .. - .. - . ·' ·-- ':.:'t'.· f·: �_,,- '.· ,.. 
• 

,...
-4

�--",_ ... r. ....,...·_....,,. __ ; ... : . ..  ! .;_ . ., .. �,;,--J ·--... � • .1 .. �.- -- ;.":-;..�� .. -� �,..;.....:.�i �:-' 

·1f� · ,.( %[:i:'��tiamos .. ágora;'-�-terreno, d��dq_§�Medl ,_f�D;Í'. nossàs
j;� :J·; '"':_palàv.;ras,e'não esqu�· que .ela;B �- dlt�/p�a.:é _exc1�.: 

, �".(71 f ', ' '\-vaménter ·por· amizade a VÓS. e a 'VO�O mqyiJ:nento,;de_ � �an-' . 
�. :f.1,.;. :-... ide 7im.portânc1a-�trÓ-da-A,Çáo Çat.óllca��-t,'.,-r ... �-- k:t :.�1�-. r� 
��. -=��:���· � ,�-: ,�, -.. �� • .. -� �: � -- . �:: ' . -�� _

,.

� :·--:� ::�� ·:- ,;, , ·. -,i-�t. 

REVISTA DO ASSlSTENTE ECLESIA.STICO 1'1 

Sabemos, sem · dúvida� que desejais ardentemente a. au
tonomia da JOC e é do próprio Carciln a. palavra célebre: ou 
a JOC é autônoma ou não é JOC. A JOC no Brasil será au
tônoma. 

Guiai-vos, no entanto, por estas indicações: --

'\ 

- autonomia não quer dizer independência da Autori-
dade Eclesiástica: não se concebe JOC sem Assistente Ecle
siástico, no plano paroquial como no diocesano e no nacional; � 

- autonomia não quer dizer dealigamen� dos demais
órgãos da Ação Católica: de que adiantaria ao braço ou mes
mo à cabeça ou ao coração querer arrancar-se dÓ corpo? 

- autonomia, no caso da JOC, significará: a JOC terá
di,retoria própria e, como os ramos fundamentais da A. c. B., 
se ligará, diretamente, com a Junta da Ação Católica; nos as
suntos de interêsse. geral da Juventude, o presidente da JÇ>C 
e a presidente da JOCF terão voz na.s diretorias da J. M. c.- e 
da J. F. e. respectivamente. 

Acontecerá, imediatamente, assim no Nacional. Quanto 
à.s Dioceses, dependerá da decisão do respectivo Exmo. Bispo 
Diocesano determinar a autonomia prevista no presente Do
cumento. Da decisão do Bispo Diocesano dependerá, também,
a autonomia da JOC paroquial. 

: 

É explicável e justo que, a exemplo dos jocista.s de al
guns paises, desejeis, de alguma sorte, influir na escolha dos 
companheiros responsáveis pela marcha da JOC . Neste parti
-cular, julgamos que: 
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- _-,� '"i-� tSf! 
- nas Dioceses onde os Exmos. Srus. Bispos julgarem

possível e conveniente, poderá a escolha da Diretoria Diocesa-
. . -: "_;-�-��� �

·-_ �� :iiJ::. ��
-... .  r...:. 

na de JOC e JOCF ser feita pela Autoridade Eclesiástica den- - . ,· ��-·-�
tre uma lista de rapazes e moças eleitos pelos sócios da JOC 

;·;·/).·;:;�=-e g.a JO'?f' respectivamente, havendo o cuidª-do de indicar m�J i A-""!i:.-candidatos do que os lugares � pre�her; . _ · · . , ".:;1;.-::-

. -. o critério de escolha d.as diretorias paroquiais _.depen- ·. -� 1--..." 
,....: ·derá, em· cada Diocese, do respectivo Exmo. Snr. Bispo, sençio .-,-::•-;', 
.:. .:perfeitamente ·possivel, haver a· simples nomeação em -algu- _ :,-1b 

mas paróquias menos desenvolvidas e -em outras mahs .desen- : ·1- _, 
· volvidas nomeação precedida de indicação p� .sóe1os da JOC� -E,:.::'��-
. - . ,,. � . :. - . ,.. . 

. • - - · t-'"' --*'";� • ·'Y. • Quanto-ao l)lano,n.a.cional fique estabelecido:.--·,...:- .- -� ,-.-,f, .... �· 
,- .- >., ,--:: .· � .: ; .. .:-=. - _. . --�--- -��-� .--::_':,,:·:;/-:-_; --,_�- � �--.. _;_ ___ ,,�t: 
_ ; -a) o Secr_etariaclo Nacional da -JOC, �--tacllidade'�--- -�� 
culação com ·otnl.e.ma.ts órgãos �Nacionais da :A.-C.,_B. e com-12. _:;., � 
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os superiores órgãos de Adminisfração Pública do pais fun
cionará no Rio de Janeiro; 

b) confirmamos como Assistente Nacional da JOC o
Revmo. Cô12ego José Távora, de cujo zêlo, espirita de fé e de
votamento à doutrina social da Igreja multo pode esperar a 
JOC de todo o pais; 

e) aproveitai vosso encontro em São Paulo e indicai
atra,és do Assistente Nacional da JOC, sócios da JOC e da 
JOGF à altura de conduzir o movimento em plano nacional. A 
Diretoria Nacional da JOC e da JOCF será por nós escolhida, 
tendo em vista as vossas indicações. 

Quanto aos encarregados e encarregadas dos Serviços 
Nacionais estabelecidos ou a estabelecer serão nomeados pelos 
Presidentes da JOC e JOCF respectivamente, ouvido antes o 
Assistente Nacional da JOC. 

3) Cuidados com a L. O. C.

o trabalho entre os jovens operários parará no meio do
caminho, se a JOC não for continuada e completada pela LOU 
masculina e feminina. A Liga Operária Católica, dizem os Es
tatutos e o Regulamento da A. e. B., cabe colaborar na cris
tianização dos meios operários, com a atenção voltada, sobre -
tudo, para os adultos ou para os casados de qualquer idade. 
Recomendamos, insistentemente, não só aos nossos Irmãos no 
Episcopado e aos Assistentes de JOC, mas aos jovens lideres 
da JOC, o cuidado do lançamento da LOC, irmã. mais velha 
com quem deve a Juventude Operária Católica viver na me· 
lhor paz e na mais estreita colaboração. 

4) Posição em face dos Ctrculos Operários

Os acordos anteriores entre JOC e Circulas Operários 
ficam substituldos pelas seguintes diretrizes práticas: 

a)_ a JOC e LOC devem olhar com a mais viva simp�tia 
os Circules Operários, organização de massa no sentido de que 
recebem todos os trabalhadores e suas !amillas; organlzaçã..!) 
de fronteira no .sentido de que recebem até elementos não-ca
tólicos; 

b) os Circules Operários podem e devem ser ao mesmo
tempo viveiro e campo de atuação de JOC e WC: viveiro, no 
sentido de que dev�m fornecer às secções operárias da A. C. B. 
aewnnelhores elementos; campo de atuação, poiB nos Cireulos 
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encontrarão os lideres )ocistas e - locistas ocasião esplêndida de 
treinamento apostólico; 

c) sobretudo em lugares pequenos, haja a propósito de
serviços estabelecidos ou a estabelecer entendimento fraternal 
entre Círculos Operários e Secções Operárias da A. e. B.: sem
pre que possível evite-se a dispersão de fôrças e guardem a 
JOC e a LOC suas melhores energias para trabalhos direta
mente de apostolado; 

d) tudo dependerá da boa vontade e do espirito de 1é
dos Assistentes de ambos os lados, a quem confiamos_ o encar
go de acabar de uma vez por tôdas com qualquer i.Rcompreen
são entre Ação Católica e Círculos, f:rmando, em teoria e na 
prática, as bases de uma colaboração mútua, leal e perma
nente. 

Il) O essencial a não esquecer 

Entre o.s a visos sem conta que vos poderiamas dar, guar
<Umos �rn o !lm um que nâo deve !altar: por mais urgentes 
e- V"l'T"N qur acJ:i..m os cuidados materiais para os quais se vol
te YO:!.U n�nçâ.o, tenha a JOC como alvo constante e fl.nall
dade .suprem.aí a cristianlzaça.o do melo operário.

Ora, só -ct'i" Jesus Cristo quem d'êle se encheu. Pedi a 
vossos Assistentes uma formação religiosa à altura da descren
ça e frieza de que estais cercados. Certos pontos, sobretudo, 
mereçam u m  a grande atenção de vossa parte: um conheci
mento da Santa Missa que v o s  permita transformar-vos eni 
apóstolos do Santo Sacrifício; uma n.são dos sacramentos ca
paz de dar profundidade e segurança à vossa vida cristã; um 
contacto com os grandes dogmas cristãos, apresentados sem 
aparatos teológicos e com as consequências práticas para a 
vida cristã, tendo em vista, de modo especial, a formação para 
o matrimônio, tal como o entende a santa Igreja, q u e lhes
aponta as notas de santidade, unidade, indissolubilidade e fe-
cundidade. �-

; --;' � Queridos Filhos -'' se uma ou outra expressã.o vos p�re
�r- cortante e ríspida, sobretudo se o demônio vos disser que 

� � Carta é de nossa parte interferência. excessiv� é inopor- . 
tuna, lembrai-vos de Que duas razões principais .nos autor1zAm 

u.sar,convosco uma linguagem direta e sem fingimentos:.so1E 
. . , .. rártoo, e, em geral, a classe trabalhadora odeia ·a bi_pocti.

� .. : �-� :�-r,·· 
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s:la, preferindo uma verdade clara a mentiras àisfa.rQadas e re
tumbantes; sois cristãos, e infeliz da terra quando até entre 
erlstãos deixar de haver lugar para a lealdade. 

Quem fala como falámos uma linguagem aberta, viPda 
do coração, merece inteira confiança ao dizer-vos ainda: se 
trabalhardes com espirito de fé e elevação de vistas, dando 
exemplo aos poderosos e intelectuais que, em suas reuniões, 
muitas vêzes se afogam em discussões mesquinhas; se com
preenderdes que definimos alguns pontos apaixonantes p'lra 
que vosso tempo nã-o se gastasse em debates estéreis e infla
mados; se vos alegrardes recebendo esta Carta, as graças de 
Deu.s descerão abundantes sôbre os vÕssos trãbalhos e todos 
,-oltareis cantando ação de graças pelo sentido profundo de 
caridade e eficiência da Semana Nacional da JOC. 

J. EDMUNDO BOHN

Fábrica de órgãos e Hormônios 

NOVO HAMB�GO - Rio Grande do Sul 
Enderêço telegráfico e fonográfico: óRGAO

Forneclmento sob garantia, para todos os 

Estados do Brasil. 
-te 
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CURSO DE EMERGÊNCIA PARA DIRIGENTES 

DE A. C. 

I) OBSERVAÇôES PRELIMINARES •

1 - Vários tipos de dirigentes dioc:esanos

a) Desejam as Dioceses sugestões para formação de Di
rigé1tes Diocesanos à altura de atuar na sede diocesana ou em 
cidades que comportem movimento de A. e. perfeitamente or
gnniz.ado? O Secretariado Nacional de A. e. B. apresenta como 
ajod.a a monogra!ia intitu.la.c!a Cur.so para Dirigentes Paro

� cu A. C. 
b) Forçada.a pelu circu.n.stáncia.s, contentam-se as Di�

�. mc.a:mo p4.ra a. sede d.1oce.sana, com d.l.rigentes de forma
ç'4o ma.a &imple.s ou precisam de dirigentes qu-e levem _a A. C. 
n pequeruu c!do.dM do interior? A ajuda, no caso, presta.da 
pelo Secretariado Nacional d.a A. C. B. é a pres-ente mono
grana. 

e) Desejam levar a A. C_ a pleno meio rural? Para isso,
na.o pensámos por enquanto, própriamente em formar dirigen
tes: o Plano mfnimo de ação social e de formação religios_a
para o meio rural, lançado pelo Secretaria.do, utiliza pessoa.s 
de boa vontade, às quais fornece indicações concreta! e· das 
quais espera colaboração. 

2 - Onde e como encontrar elementos 1 armáveis?

com boa vontade, sem pessimismos, se pode descObrir 
� ·pequeno grupo (uns dois ou três. homens, un.s três ou _qua.-. 

' t�o rapazes, umas cinco ou seis senhoras e umas cinco- ou seis 
,.moças): 

• 

�: .· · - de v:ida espir1tYal intensa; 
-:"_...,,.·. - r'azoàvelmen.te em dia com a doutrina; 

-t;:-, .-_ dedicado ou dedicável à A. C.;
� ... l! /-f_· com possibllidade para algum� rápidas ban<ieira.:J. a 

nar60 1.1ias do interior.
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Há 50 a:1cs. o �cerdo;e � - -rllr--mi, qual vhre a ch.•s�:;e! Carom fundou em Bruxel:is a Jn· ,entnde -�rár'.Jl -er+...s+..ã, .. ue. :aprova.� nelo Pana. Pio XI. CI:l 1935 se estenà.L.1. -já por vinte palse-s � por ocasiã� cro�ngre., ·o Mundial de l?..crr: fin 1957.pa..-tld�ra..'11 nas detibe!--� d�l,eg.tções de 80 países. A JOC !oi fundadaco::::o org:i.n.ização ec füiãstks, L é, emkI .uos paroqui.ais, diocesanos, nacio.na.3 e int-e:=1uiona1s, Foi · deti.!11.da como 1rr:.e da. Acão Ca.tóllca : escola <ie,1da. �:-a. · jovem trahal1:ador,es �ue.nel:::1. -JX, ::.-.:ceheriam a .,un, form:icãosCcial e r�ilgi-csa. capacitan '.;·DS "Mim a a.ssru:-J:- .;. s-.u. resp�bllià:1.de naCC1edai.: .  A J"OC· era p:>rt:mt'.l Ação....:stóF .... · i rigida pelo P2pJ. P '.:''3 bis
P�-

A �:,-r,, ,_,z.r. e::r, Llr.z na Austric... occu qu;.,. ;:> C<nselho Mundial �. 2·bru deste !!210. a. JOC Iniern::!.cio;l!ll;vot-0u u:-:2 nOYo_ .:p.?'ogram�. cujo te:i.to só foi rli,..!l,;ado 'C:::::. julho . Ccmpara.n.do o t�::t-o wl:!1 as o� e-spL'itu.aisd:l. JOC, "Ver�� a Oréntaçáo da declara.ção de Ll"'": por chavões marxiste.s, L é, o programa, está prcpa..gando
2. !utíl- ;;;e ,::�, a revolução e a mudança :a.dica os si.st�as de econct,_m:a Jiv:-e . A dec!a.ração de Linz sofreu,se:n ci..;vlãa.. as influências da _t\..méricaL2t!na e dE.. Espf?.n!la. . Não !ol p-or aca.so que, cor:10 diziam as noticias "àm;,.:rgem e.o Cor.6:es_o", o .P:estàent-cda JOC Int-<'macional, o espanhol Enrique del Rio, em entrevista c!e Lrnprensa. decl.lrcu não poder excluir que asu3. org1!1.!zação tamb�j!n apo�ri...a re'lo!uções violentas . A JOC Intemac!o'12.l, segundo <lel Rio, segue aquele ca..ninho para a mudanea de uma sociedade, q'.:!e '"a. ma.ssa, d·a população" ( ! )àe.seJar.  E se  aquela "massa" 7erlJicar-que não é possível um camlnhv pacüico, deve-Sf: tirar as col1.S'Xluéncias . se.guindo a �se dél.3 três injustlça.5 de D.Relder C2::nara, cuja prüneira seria aordem atual <tt!-clarada sem restriçõesde injustiça dominante, da qual resulta a si::gunda. a reação violenta. dos jovens que por sua Y� P!O<hz a :rnpr�s�c.i d:.. �. r •.,_ ·s.1!;"_=-·2: � '�·' :''°:.. ;• - - .1,  

ros··. das operá-
___ :_Pa.:i Brasil e p:.r:i outr05 paisr--s<h América L!ltina a deciamd'io d�L� z e seu eon.eúdo mnrx-�t::. n�o sepreencte a ninguém . Em p=-incip1o d:1década dos ses.senta e Brasil pa.-;sou portodas e.ssa, transfor.nac-õe.s de on.a.nizações católicas e-m ·'trona.s 3UXirares� dos vãz-io.'5 tipos de ma::{'.s:no eC('lmunLm10. Um docurr.entü nublicadopel:.. Rc7�ta Eclc.síást!cn E:-::i ':!eira.t:'11 ma:Ç'c àe :iS65. sob o í ·110 �A on•enta.ção uarnr:i.is-:a da Acão Popu.hr'' ,a.n;;." :...,,., p;;;a. vc� do ii.:-ceb;_spo clePor� l\ ---�re D .  -�-irent� Sche:er l'�-Sc m,:> .. ':'i.me��o n? ci. ... 'Tt .J. t  ;-. se:..,. ... · (: "::,�r2::t-:-,-b.;.se '"'/'ide 1JJu;.;e..., A i6  .... ;o "!o ,;a S k;i. · ·'R-.3.dicaL-rr�? Catei� :; :.ans!i.e-i:-o"p:!g�.ll 183 t> 3-q que :-evelo·..:. o �1es'noe5;Jirto documC:n"::i.do <'rr. L.n:: eml;:,75 . A reo�-rcussão d� ded n-::'.io deL:.__!Lt n.Js D?.isE-s c!P lí��i1a ;: lemã foigra..":.de . Os circulo.-; e<-i.:: .. - iá�ti�os semos•rarc:.m s�7UreendiC-os. p'!'"c-vanàoa.s.s:r:1. que já há teml'}O n<i.o ? "-'avamacomp<inh?.ndo os � r.onto?l'i:nentos r;as :nfiltraçõe.s na JOC Inte!T.é:.c ion:; J ,  como cm ou t:o., mo-;ir·v·nto, ·�ternncionais católicos. em esn-ecia! n:1 iuv?.nt;.:de rurafü:a. onde  ·as in f:i.,ênehsr:,!'!.:-.>::st;)s se r::r: liza :am às ab<:rtn:;, àsvez.r-:; até. s:,b a nrot�ão benf,·ola <le certas autoridades ecies!á.stica., que si·lenciaram ou se negaram a -ve:- ,,,s rêa! caces .  

O documento de Linz e:;tá i.rnprc-gnad.o de linguagem marxista . Proclama a "luta de ela.ses" que s.erta. a"consequência das contradições en trea classe dominante e a classe operária",luta por uma wtotal mudança" da estrutura sodal. estabelecendo co:no objetivo a "sociedade sem elas.ses". Propaga uma "revolução cultura! em todos o!! ramos da v1d:i." nar::i. exle:ir atotal int€�ação dos j<r1en.s G;)erá.rios cr'..:tã.os "na luta da classe O:?<:rária" . Interpreto. a História como �exploração do homem pelo homem'' '! advoga- visando os comunistas - a :::.corde-
!o
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ment., U.."-.,n<lc- as p:::.!a.vr::i.s "li'tlertlade" e "li��rt:.r·5 o�·. co;no ('--S � ��.1.ni5tas o fazem. :: é�la,:.câo. a ·  h ,do o jargão típk d� �-eo oti;:i. da llbert2.cão, tr2_nsfe:·--- r"\ .::o!'! .;:::do 7e!.:6i'js� . t.::ologico da L..bert=.ção � ,.êi o Cãmpo so. cin.1, de1i.ni.nd .. -a cow,:, "lu!:a 1 l:l. :.ibc�taç:lo d:J..S m.k-.s:�, . i.f" oalh:ldor�s opr: midas, d.:;x�de'!l te.s. e:..-p!orada.s". ...Tes1+ Cris�-0 � e crist.:a..nis;no áp:.recem �- !c-t a rr ao dc-cu:�e�t,J $O!l � t itulo 1Cê.. � �E. Es.s:n .. �!:l --cr��:ãc,· · o::de J�u.S Cr7 
.. :.o � lnt-e:rp .. etulo co:-no r�pres2�L:.:.t 2: ,e- �{ í�a:;or dr j-��03-. àa liCer..ia.Gc:. dc..t. s�' �da1i·=d�d�, ên. ::>az. da f?lici-.:.is.--..c: , · ·= ,�::"'O"'. '"ie.s:1� C�-::;�.., qne 1�·t:- 0 -. , , -· "'1 � , i:• ) re"c ;-: a JC: 7 .  :e .�".O u•l p- :_  ... , :-1 "' �:,�-s,7 . ç.:t Que 

cid:tde 
�'T.."" !"_ :,-. :.  

r:,_.is _:-êS;.:.3 Cri�t\_;· f..ic �,e eng=.jo�· �omo . .. Ube:-t.a• ct0r 0 sz.17� .10,. é 'ºe.. f ·-�t(: ... ..:� rr�u=:.:..:-. çn,s e Go ,:i11Lr.:lieci:nJ?r::o' ' .  CcY-.ht,.. :Gr, o Õú�·:.1 . ..  -.cr,�-0. f0i r.c"' ticiaev ··!· .� G. del� gat;2.o a!� .... 5, o t-et..: .. ii aorovacío.  !.:·g0 er� seg·uid� t�l infor:naçâo foi r.egada, conronm a de::lara· cão ofit:21 G:.:; che!es déL JCC a!e:r..5. .  Ó re-dat.c: do join.a.l d n  JOC declarou, na- ed.lcão de jur,ho q ;, havia em L!.nz '"'illsouta.s t- ,,t-ar. ...e ont!"'a,ditória.s au2.�tc ac c.:!'ltc ::cc· t:3:::rr:lli7hando àinêa çue a c•OC i l :m:cnga .s2 di.stanclou form:ilrr:.-2-�1te do docun1en�o vote.do .  
O bispo de  L11.nSbn.1ck, Dr.  Paul Rusch, p-..:bllcou um com r:t..ir:o extre mamente .-:;ezero ,;;obre o document-o. debrnndo enknder que se trata de infl!t.racão com o objetivo de preparar o ocidente para ums didatu.rn comt.Tiista . O b!....�o duvida que, :,.o citar Jesus Crl';tc, o docu..,rn:nt? de Llnz t€nha peruado em qi. .. 1quer transcendência. uma vez que não se !ab em nenhum tóplco do fi!n tran.�cendenta!  do homem . O conteúdo moral da dec:a raç:i.o cem o s�u :1::. , :o  à lu a àe cla..5Sf-5 contradiz a. more! cristã. d iz o bl.3po. Em ,nenhu!!'�'.:l. µa,t " ,  o do�umcnto Sê refere à c.1rc�ã0 ec.: '.esibtica. ou me.smo só a urt1 �1cerd0tr'?-corw,1helro da JOC, 

nr.r� "· .. '�� ·.n.'f :) ";; q�L:1: ... ('{; , · .. :-:: 1·· .. .; 
, ..._ • .. - L 

Prof. D:-. He-rm81'.n :-.{. Go:;.::r... nando 0 sentido :n,.J.., o.o:u:1cto b!"a e<> s"u fundad?:- 2:t ·y;: _ A :--,:ili...� soc.lol�..ca d, dOC'u:-ne ' ·  to, di:: a::1da o bi.s':}o Dr . P.us�'1 - t ! • - n e u.zr.a .5i:noie.s u:cnc-cã� cte  te.Jr:.c:.s d . século XIX. · · · .-\ :"gênria Cat..51:.:::i de t-:0" ::- .��  ex.:-.. -\) j�""e.:nretcu o do-cun1,_�11 �-o ·"'o:�,J prova C.:e que :. JOc ::-:k!'na, ·o,,J. .  :: P,-.:!.r-r!l:.0� �::te vi:rn1 ! · · �·1t i1��3. de.:;. .S?!: 4 •  :.�:-e- �a:-xistas-lu:1..: . ...:.-�: - ··_ :10.r ·, . . .  .:. n.:!1cla que ·o.s bi5;,o� .:e :-:1 _ .. ::.r:.;-;;. .. . 
C:": \.l C-� - �b,� �.,5..1 JC)C �--� � O  :-'r .. ·, 
xo -;-.-. - . r. :-ec'? d� 11 ::::. ce�)" O fd ! ... r!o àc�·u_'T� ;: :.) - ,  r- -: : : ::... 1 � :ê.s l;.1 �.C-.3 t --;.:- . ... _ .: ::. __ .. : -_ ....-- �.s.;,· ri: :) t. : :-.,:, • _ ..,-:: -f -::�- r e- :!..:i.::z '"' ... ,.._, � 
s�:. _ : · : ::::. r-ravido.d,:: -:..� � .:--,:n.: .u':. c-.1 -:u,,_.:, e:s::!onde:- 0u �e.:-:-on-,-e:-:-::,.: " te npe�:) ::. luta d� c::i.s.ses que, ;,e.a hoü.ra i:: � JOC I:1te:::�.:.:Jna!, ê= =:co:::�· -il: vo�._c; .:.e-cididan1ent·.:- c -;:;: : :r:..rj ':\3 .  D.::.:--� d� ter=!){:-�· _(:e QLl( s�;.:--;:i,� de;,o:.; c.3. Dublieaçáo. r,:nmo a'g:.;,_:.; j oêista.3 2!imães te:1�2:am ban� :· o ofe:id�do. falando d-:: uma '·camparü::i dem�gó�i:a co!i.t.ra � :oc· ·  -e atacs�d �J f:cnt�:�e:'."!te em t.{::-�.w d.e.s.:-esp�LJ.:m o b:c;,.o D! . R u.sc h .  _.\:eg2.:�n1 e- - ji:--cist3.� Ce �u�bür? -: C =- R�g::!1s .... : .. po_ exe::nplo. que e c�,;--::.i::Tifnto e.s t �r::--. inac�:S::i não e:,· ::::-:::o :;.i.::d::i. n::nhum::. fc:--:::2.. oficia: ,ç.:2. .  O que e::tB.o foi o: '.l.c:o em Llnz? Kão t ive-ra:n a coragê::: d �  =:e·sar a 2.:,._j_:.e:: � ! cidade c�o do-:u...'1� :-- �.�.o. al iás, de �::: ,::o::.!eudo ! ,� t electus.:  moral ext:-2mam'!nte P" 
bre .  

'!:; �é;·i?iCO que há i-::: fc� e su�.º � �;j,::: anrove"':ávei.s no dccu.cie:ito. c�·-:1 .... qÜa:1do exig� uma mi:itança m:lL<: :lli va c:o.; jo-ven., operários cr.stão.s n:l ht -w..anlzacão d:i..s conc.icóes reais de vicl:1 C· di? trabalho de c::i.c!a . u::1 . Foi '°s.s:-. a Y'. • 
6á.O de  C2'!"dyn 2.0 !u.-:::a, '.l JOC. �-t: : . buinc!o '- e:2. a t.a.:-::ra e� ·o�t:-.!�; ... : � --Óà!o d::.  lt:.:a c!e classe..: ,J �rr-v:- c :-1.:.. � .. !.ve::1 tO<ic-.:; c:; cond icl0r:i_. ·:::... :�.� ::::. ·.-: : ::. O cc-c ,.1rr_ :nto de L:r: z  '.'!.b,:,::. 0.:; o:. '..l.;; ÓC{Utles c;ur: :nt.smo ti�-�:�,:, -�:1 Ig: �j:. cr::n [1: .. .  1:.:':.1) dr r�.-.. .,. . .cr .. --#1b. :.c :. \.:� : ,� ::: 
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Há 50 a.nos. o sacerdote J��
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rl:a�......,nL.a._lJ._ua.l ...... �vi-ve:- a cl�e d� opení.-sef Cardm !un-dou em Bruxa...!js a .lu· ro.s••. ventude Operária. Cristã. que, aprova- _-=.c..:...:..Pam -e -Brasil e pam- o-.itros paist-.s 
<la pelo Papa Pio XI, em 19l5 sê esten- da. .América Latina. a declaração de
dl.'.l j:í. por vitr..e Pa.fses e por ocasião do Linz e seu conteúdo marxb-ta. não sur-
Cong:ess.::> M:mdial de Roma, cm 1957, � � p:ir•i.::ir,'3.,a.,-.11 "-"as d-eliocxa - da.l.egir. P?eenue a. ninguém. Em principio dadéccda dos sessenta o Brasil passou por
ç5e.;; da SO p� ·s · A �OC - !o lulldada todzs essas transtorm.aeões de "'r""a-
c 1:10 org;an!��:.o eclesiis�. i. é, Eo:n ..,. ._ 'krmos paroq�, d..ioce.sancs, nac!o.

-
nlz.ações católicas em '"ti-ou.as amtilis.-:z:as e inter:::i�donais, Foi definida co- 'l'e3" dos vários tipos de marxis.no e mo parte da Açio Católica : escola de wllluni::."1110. Um documento nublicado ,ido. para. jo,cns tnlhaJbadores que, pela · Revista Eclesiá.stlca Bra.tile-i.ra, nela JOC, ::-�-:eberia.I:l a sua .  formacã� em �a:-ço de 1955, sob o ti-.'-ulo .. A ori-.socia:. e :-e��r-.s;.,, cap:ic.:.tanão-cs a.si'.:n 
entação naturalista da Açã-0 Popu-a. as.:::.:nü: :: s:.r_ re.?Cns'.'l.bi,i;i-de na. !a:-" �na1isa. pela voz do Arcebi:,--po deOo:!ie::h-:.:. - A JOC · era j)01"�-ant-C1 A�ão ._,..., 
Porto Alegre D .  Vicente Scher€r "f�eI::lovimen:-0 n-a.c!onal e- seu documento

C? .. t6:i�, C�:-:::-!�2.. p�!o :?:..�a. e ru t�-- "" b:;.:;e ('vlde Ulisses Alécio Fior:de. S .
_.._ : 2 ::-m:.:-: .::-. e:n J..,J.nz i:a -�u..str-'w-. oi=·� - ::: ..::nto C:>-:cs:L'l.::i Mu::d.i.3.. e.:n ab:-.. ! 2eEtt: :.:l0. a :oc InternacioL"l.!, ,·:: J..1 um. r.-:r;o progra:n::_, c::jo .texto� =� àivu:g�o em jul.ho . Compara.:i.::o - tex-to cvm es or'.:.ge-ns espm�is· - ., vC, ve::�a-se a. orentaç.ão da decl:!:·ação de Llnz po:- chavões rnarxis�, i. é, o p::-ogra,-na €-Stá propagar:do

- .3. !�� àe c!�s, -a revolução e a muéança r1dica! - dos sls�:i.� de econo- · :-r.ia. livre : A declaraçã0 ê.c: L!.?lz sofreu.sem. dúvida, as bf'r..:ê:i-::ias d.a. ·  AméricaI,.atba €- da !:s;anba.  �,;ão foi · por acaso-qi:e, con:.o dlzfam as ;;;yicias .. à margem do -Congre�", o Presi.dent-oda JOC Internacional, o �nhol Enrique del Rio, em entrevista de impren�. declarou r!ão poder exclcir que asua organlz2ção .tambi):n ap-oiar1.a revoluções violentas . A · JOC Intern.actoi.al, sagu.nct-0 cel Rlo, segue aquele ca.nmho para a mudança de uma sociejzde, que "a massa da população'' ( ! )d�ejar.  E .s-=  aquela "massa" verificarque não é pas.sível um caminho pacífico, àeve-se -tira: as- eonsequências . Seguindo a tese das três injustiças de D.Hei :ier Câmara, cuja. primeira · seri..a aorcem attIBI �!arada. sem xestricõesde ::.ju.,tiça dominante, da qual r�---ulta a segunda. a rea·ção vi.o!enta do.s jo ·1e::1.S que por sua vez prOduz a repres.¼.o da SOCieda.de estabelecida; del -.Rio declarou : "Nós não inventamos a -.101 ência, ela -é - consequf:ncla da rn.isé-

ri. ''R.:i.d:calk7no Calálico Bras:JMro"pági'::l 1 ê3 e ss) que ·revelou o mesmoe.mi,� document:ido e-:r. Lin:: em l�'i . .t... :-en�rcus.são da decla.racão deLlnz :'.:OS D?.íses de líni:Ua ale:nã foi gTa,7de. Os círcuios · edes'..ásticcs � most:-aram surnreendidos. p:-vvandoa.ssi..rn .  que já há temoo n8.o � � ·avam ac-omn-:inhando os Rcontecimentos e zs ir1fil:raçães na JOC Int-e!":'.ac'.cna l ,como em outros movimento, int.em<1-ci<lnais católicos. em especial na  _i uven • ."tude r-..tral!.sta, onde as  · influêncins mand.stas se re-alizaram à:i- aber r ::t-S , à� _vez-es a:é .  sob a proteção benévola decertas autoridad-es eclesiástic::.s cue  si� lenciaram ou se negaram a ver �.,,. lidades . 
, {  

O àocn-mcnto de Linz está i:::pr�g-nado de linguagem marx.l.5t2. . Proclama a "luta ·de clases" cru-e seria. a"consequência - das contradiçÕcs entrea cla.s.se dominante e a dasse operária'',luta .por uma "total mud-ança" da estrutura social, estabel-�cendo como obje�i-;o a "soc!ed.ade sem cla.s:;,,.....s". Propaga uma "re-volução cultural em todos os ramps da vida" nara ex:ig:_::- a total ln�s)'ação do.s jÕvens ope:-ártoscristãos "na Juta da classe ope::-ári.a" .Interpreta a História como "er,,loração ào homem pelo homem" e advoga- Visa..."'ldo os comunlst-as - a �rdena.ção e a cooperação com tod.2..:i a.� !orças d:i população organizada, que".representa o povo �xplorado e qu(?proclama o.a mesmos obJHlvo:;" . Habl.l-

1 
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mente usando as palavras ''iiberdade"e "libertação", -como os comunistas ofazem. a decla.r-ac;ão, adotando o jargão típico da teologia. da llbertac;:io,transfere o conteúdo religioso e teológico da libertação para o campo so.ela! definindo-a como .. 1uta pela libertação d:i.s massas trabalhadora.-:; oprimidas, dependentes, exploradas". Jesus Cristo e o cristia.'1ismo apar-ecem na- letra H do Jocurnent-0 sob ot iblo "Caráter Essencial "Cristão'' onde Jesus C::-isto é interoretado comorepresenta."1te e defensor da j ustiç:i. , da. lit-erda.de, da. solidariedade. da paz,da felicidade. do amor, Je.,7.!S Cr'..st.oque h .. rta pelos homens, fato pelo qua!a JOC Int�rnacional ganh,;. bi}e;-a:i ca que ":i::r. novo home:r.. e: u.-:::1 r.o-::::.êicade sejz :n possíveis" . Pois Jc.�-c1.� Cri., to que se engajcu co:::o ·.:te�,-a,do!" e s::t.:.-3.=o: é '·a fat-:"Ú clis -� l.:.1..o�r. ca.5 e cio enriquecimento" . • Ccnhec!do o docume to. foi ::-:�. ticiado que a d elegação ale:nã o t-eriaaprov-a ::o . L-:)go em seguida bl i::!o;-mação foi negada, conforme a de::laracio o ficial dos chefes da JOC a�:"mi:i . ó redat-or do  jornal da JOC declarou,na e-cticão de junho que hana er:1 LLriz!'disr:vu t:is tY-'..stcln-t.e con t-r-,,,.;:iitórias quanto ao conteúdo" testenm.T\ha.ndo.ainda que a JOC :ameng-a se dL<:tancíou form::i.Lrnente do  docurr,en:o  vou, ..do .  

O b'.sno de Innsbruck, Dr.  PaulRu.sch, pÚblkou um, comentário extre mame::ne se,rero sobre o documento, deLxando ent�nder que se- trata de inf!ltração com o obJet.ívo de preparar oocidente para uma didatura comunista . O bispo duvida que, ao citar Jesus Cristo, o documento d e  Linz tenhapensado em qualquer tran.scendênc;a, urna vez oue não se faJ:i. em nenhum tópico do · fim transcendental do homem .  O conteúdo moral da  declaração com o seu apolo à Juta de classescontradiz a moral crLstã, diz o bispo. Em ,nenhum.a, ,;iarte, o doclLrnento  se refere à dir�ão eclesiástica. ou mesmosó a um sac-erdote-con.seJhe'.ro da JOC,negando portanto o quint.o Col1SelhoMundi2l da JOC lnternaclor,al ,  as suasrelações d e  origem vital:; e 1nclh-pen.c,.'lvel.,. ::r,m n Igreja, neg,:1. 1r!o e ::ihar_d

Prof .  Dr. Hermann M. Oorg.en n.ando o sentido mais urorundo da obn de seu fundador Csrdyne . A :ináli..-=e sociológica do documen .to díz ainda o bisuo Dr- . Ru.�ch. é f::i.J . .!'a e wna sir!:Jples projeci.o de teorias -doséculo XIX.. 
A Agência Católica de Notícia (K.NA) lnte�--pretou o dxumenb comoprova. de que a JOC In.ernaciona.l. s.parenteffi-ênte virou "víLl.ma dos sedu"tO::-es marx:istas-tsni:ni.stas", nottciardoai:1da que 'os bispos se mo..,--tram chocados sobre :essa JOC cujo poder de enxergar oa r,:ce de um ce-go·· -O fato c:c documento sé vir à luze:n J ulho, t rês mes€5 depois de votad"::-.os,:a  0 -espírito conspi:-ador do Ccmg:e.s.::o ce Llnz. que aparent.eme11 e .sent �u :: gravidaàe do  �om-ento: p:-�"'u:-:---_11d"' esi:onàer ou Ce.sco:1y2:""s3.:- r::. :-e :lt)_·:o à luta de cla..-sses que, pelah,:.r :à da JOC Internac:1onal ,  encontrouv:;-os •� 2i:id.idament-e contrár1os . Dian-::e da. tempestade que .sU:rgiuc!epois da publicação. !:!"!.esmo alguns j oci.stas alémães te!l-taram ba.ncar o o fecid�do. :alando d,e um:2 '· campanhadem?.s:0?:1c2. contra a JOC" e atacandofror. '.àiment-e. em termos desrespeito

&::, o bi-po Dr . Rusch . Alegaram os joci.s�a.5 e.e Wu::-zburg e d.,e, R-2gensburg.;Jor �xemplo, que o docurnent-0 e.staY:ii::aca))ado, não existinco aiJHia ::enhuma for:na oficial sua . O que en·iofoi votado e:n Linz? Kão tive-ram acoragem de negar a auten t :c!dade dodocurr:cnto, aHás. de uo cont-eúào !.11 -t electual e moral extr.e:namente pobre. 
É lógico que há idéias e sugestõesaprove�táveis no dOCumffito, ccmoqua:-ido exig.e uma militan.ça mais at-r·,a dos jover..s operário.s cristãos na humanização das condlçãcs f'eais de vida ede trabalho de  cada. u...111 . Foi essa a vi·são de Cardyn ao funda: a JOC, atribu!.ndo a ehi a tarefa de contra!)Or aoódio da. luta de classes o amor cristãoem todo.s cs condicionamentos da vida. O documento de Linz abrirá os olhosti.que!es que mesmo dent,o da  Igrej a ec-m fu.ncão de rcspor..5abi1idade nãoqu�erani. v..:r a lnflitracã0 marxista.que e 20 u:�srr.o tempo- a falsificaçãoda própria !é e da doutrina :;ocial:;ri':t:t . 
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JOC DE PERNAMBUCO 

1. RETOMANDO ALGUNS ELEMENTO PARA CIIEGAR A CONJUNTURA ATUAL DA 

CIDADE E REGIÃO.

ConsolidadQa equipe de [otalecjmenlo, a mesma foi faz:endo a segui,Q_ 

te discussão: 

o que fortalecer?

o que iniciar ?
/ 

o que trabalhar como conte udo?

frente a estas quest�es foram definjndo com ' prioridade, a fortale 

cer C.A e E.A. Neste sentido o encontro .m Pombos no in{cio do 

Ano foi muito importante pois definiu mais concretamente a JOC na 

ddade 

Quanto ao que inici�r, esta discussão ficou mais localizada sobre 

os saldos do congresso e alguns contatos passados pela ACO. Dentre 

estes estavam Cabo, V. S. Antão e Paulista. 

Como equipe se distribuiram da seguinte forma para acompanhar esta 

projeçao: 

= E.A 

C.A. 

= Cabo 

EuL 

Sab 

Eul/Rib 

= Paulista - Sab/Evl 

= VitÓrio. - Sab 

= Coordenação - Sab/Evl 

= finanças - Ri 

Alguns apoio: (Ros) 

Antes de projetava e que ela poderia trabalhar junto a equipe do -

fortalecimento, o que não ocorreu. várias tentativas de contato e 

discussão não deram certo. Somente no processo da SIJT ela tomou -

uma postura mais clara de apoiar mas de não se envolver enquanto -

militante . 



• !'

Dentro do que trabalhar definiram na cidade trabalhar na perspectf 

va de uma semana massiva. 

À n{vel de conte�do foram definido garantir RVAO, discussão quanto 

a metodologia; análise geral e especifica permanente. 

No processo de discussão e desenvolvimento das projeçoes que fize

ram foram detectando� necessidade de espaços para os diferentes -

niveis de Js.Ts. envolvidos. Dentro disto planejaram: 

N Para Js.Ts. militantes: - Assembléi.as 

- equipes de militantes de base

- coordenação.

N Para Js.Ts contatos - Encontro de novos (Js-Ts- chaves) 

N Para os Js.Ts. atingidos - S.I.J.T 

- Ass. Js.Ts.

2. CONJUNTURA DA JOC DE PERNAMDUCO ...

E.A. Pv lso: A JOC ai presente com 3 militantes onde na ver

dade 2 assumem com mais clareza, vai tendo tan

to uma intervenção concreta no movimento popu -

lar - com a participação direta de dois militan 

tes na associação de moradores; 3 inter -

vençao dos militantes na associaçao e reconheci 

da é respeitada pelos moradores. 

Junto aos Js.Ts. vão tendo um acompanhamento 

mais direto� 07 (sete) Jovens; onde vão tocan

do em quest�es da vida destes como o aspecto 

afetivo; familia, análise da realidade, bairro 

pois por a{ existem muitos problemasna fave 

la. Estes jovens já participaram de um encontr0 

de novos. Os militantantes tem claro que este -

trabalho; deve levar a fortalecer a ação da as

sociaçao de moradores. Na SIJT: atingiram mais 

ou menos 60 Js.Ts. no bairro e para as ass. de 

Js.Ts. (cidade) participam cerca de 25 a 30 Js. 



r. Amarela: Com 2 (dois) miliLantes a realidade ai e distinta

do E.A.P. llá um problema de relação entre as duas 

militantes que interfere no trabalho. A equipe c� 

loca que o trabalho a{ sempre [oi muito d{ficil. 

Se marcava reunioes e uma ou outra nao aparecia. 

Marcava encontro com os contatos e este não acon

tecia porque as mili.tantes não levavam à frente. 

Esta situação � como uma contradição hist�rica 

pois o congresso, e mesmo a entrada da JOC no Re-

ci fe, foi mui to garantida a{ no C. A. Num determi 

nado momento à equipe de Fortalecimento resolveu 

deixar solto, pois havia tamb�m muita dificuldade 

de planejar o que fazer ai, 

Outras questoes tamb�m interferiram como a entra

da de (D) na coord. Reg. Pouco a pouco ela foi 

criando uma resist�ncia. 

Existem valores distintos: Do (Se dedica muito no 

que diz respeito à articular o que for preciso p� 

ra garantir a JOC em termos de infra-estrutura; 

tamb�m se preocupa em pesquisar para contribuir -

na análise, mas não consegue desenvolver acompa-
' 

nhamento a outros Js.Ts. 

De nao se disp oe a fazer muitas coisas, e mais 

caseira e tamb�m participa de algumas coisas na -

comunidade, mas está desenvolvendo um acompanha -

menta a 2 (duas) meninas. 

No entanto a desmotivação a faz deixar de particf 

par em muitas ass. de militantes e mesmo em ativi 

dades mais amplas como os Js.Ts. 

Obs.: O encontro de novos, segu ndo avaliação das 

duas militantes, contribuiu muito e foi co

mo um elemento motivador.(De) situou que a 

ajudam a reformar a JOC. 



. .
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Cabo: (Ros) vem fazendo um certo acompanhamento e,de 1� tem 

participado alguns Js.Ts. na semana de Juventude; nas -

ass. de Js.Ts. e no encontro de novos foram 3 Js.Ts. 

Paulista: Nesta cidade; primeiro apareceram contatos a partir 

da ACO, para a JOC acompanhar alguns Js.Ts. O acompanhamento 

esLava muito di[{cil, pois al�m de longe, o trabalho no Rec·i 

fe j� era muito exigente. Seguiram na perspectiva da SIJT. 

Passando esta, outros contatos foram passados pela ACO de 

J .Ts. num outro bairro.Sab. iniciou um acompanhamento mas 

nao via muita perspectiva a curto prazo. Foi neste momento 

(mais especfficamente em junho) que pinta no pedaço a Val 

(RJ), que depois de uns 4 meses morando a{, retoma contato 

com a JOC na perspectiva de trabalhar· em conjunto, depo:i s de 

uma boa retomada em sua vida. 

Hoje (vaJ} acompanha dois grupos em paulista em niveis dife 

rentes. 

O 12 �,dvR. J.vNDR.l��rJ com 7 jovens que iniciaram uma articula 

çao mais concreta com Val.Entre eles banc�rios; comerci�rios; 

trab. Textil; desempregado.(Js.Ts. de 15 a 24 anos) 

Este grupo foi articuladn ja com Js.Ts. que querem fazer alg_l:!: 

ma coisa: uma irmã de Val. que ja parLicipou da JOC no RJ; 

uma f ,tho., de militanLe da ACO; o desafio concreto a{� desen 

volver a discussão dos objetivos comuns do grupo e ampliar es 

ta motivação que eles ji possui.em na perspectiva de um traba

lho cada vez mais concreto na linha da JOC. Participaram ati

vamente da ass. de Js.Ts. 

Alto do Bigode: É um �rupo com caracteri.sticas dr ferentes. Na 

bocada de um morro. É um grupo natural que 

passou a encontrar para o lazer num galpão -

que uma militante da ACO sediai eles. 

Alguns problemas no bairro (viol�ncia) como o 

assassinato de 2 jovens; estava desarticulan

do os Js.Ts. Eles começaram a discutir isto,e 



foi ai que a ACO falou para a JOC pintar l�: 

pintou Sab. depois Val. 

V 1 b 
,, . a . o serva que esta rnu1.to presente neles a 

valorização dos espaços 

animados. ( Tem entre 11 
fÔpR-i..o':i Sã o rnu i to 

a 25 anosJ 

J� fizeram algumas aLividades como uma festa 

para reintegrar o grupo e também parLicjparam 

da Ass. Js.Ts. NesLe grupo existem 4 Js.Ts -

mais de frente, mais preocupados em fazer al

go. 

Obs.: Na reuniao que tivemos (Val. Mais equ_:i_ 

pe fortalecimento). Refletimos a irnpor

t�ncja de se garantir um gronograma 

com espaços permanen, tes de revisão 

junto� equipe onde juntos possam 

ir planejando e refletindo a orientação 

do trabalho. Ontro espaç� seria a part� 

cipação nas ass. de militantes do Reci

fe. 

Vit�ria de Stº. Antão: Vit�ria a partir de alguns questjona -

mentes mais duros e da discussão que fizeram com a 

JOC de Recife sobre o trabalho deles, decidiram assu

mir a JOC. São urna equipe de 5 Js.Ts. 

A ação mais concreta ai de 3 deles no grupo de comer

ciaria que visa se tornar sindicato. Porém trabalho 

mais amplo junto aos comerciários ainda não tomou cor 

po. No entanto estes militantes dizem que tem que ar

rumar gente para chapa porque a direita est� comentan 

do de formar o sindicato e se eles não se apurarem p� 

dem acabar virando oposição. Na equipe de JOC tem al

guns como Ne, que ja tem urna reflexão distinta, mais 

consequente. O confronto que tivemos foi posjtjvo po-

rém se percebe que alguns, R e A 

quase imutável. 

tem uma posjção -

i um pouco preocupante a si.tuação de Vitoria, pois se 

torna mais dificil o acompanhamento e falta aos meni-



. .

nos ter mais claro a orientação da JOC e seu papel ju�

to a juventude o qtte eles ainda nao entenderam. Tem 

claro a atuação mais ampl� mas não a especÍfica.

Um aspecto positivo, foj a discussão que desenvolveram 

junto à f e A. Pois, at� então sÓ tinham contato com 

o fortalecimento. Nesta discussão puderam jntercambiar

melhor algumas quest�es noutra linguagem foi positivo

tamb�m porque os meninos da JOC Recjfe começam a assu

mir um compromjsso maior junto ao fortalecimento.

J. ALGUNS ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO

Na avaliação que faz{amos junto a equipe constatavamos que a 

JOC ai vai conseguindo trabalhar com uma orien�açao a muito defini

da pelo movjmento. 

É presente um trabalho massivo com uma penetração e interven -

çao na vida da Juventude Trabalhadora. 

Este trabalho v�.m conseguido ser pensado com uma continuida 

de. 

Na medida que se criam comissoes para preparar a SIJT; as as -

sembl�ias dos Js.Ts; os subs{dios de discussão à equipe vai canse -

guindo passar para as maos dos miljtantes e dos contatos o prÓprio 

processo da JOC na cidade. 

Um aspecto bem prese�te e que a JOC na cidade e Regjão esta 

conseguindo .Ser um espaço de participação para a JJ.TT. 

H� uma preocupaçao e uma pr�tjca de garantir a característica 

juvenil. Neste sentido as ass. de Js.Ts. tem bem dividjdo o tempo. 

J� ocorreram 2 ass. Js.ts. A lº com participação de mais ou me 

nos 40 e a 2º,60 Js.ts. Estes jovens todos envolvidos tamb�m a par

tir. dos baj rros. 

O encontro de novos com 16 Js.Ts. foi muito numa linha de re -

fletir mais a vida destes Jovens, aprofundar sua realidade e seu p� 

pel frente à outros Jovens. 

Junto aos mjlitantes, a preocupaçao bastante presente e de ir 

cada vez mais subsidi.ando-os. neste sentido, vão tentando garantir 

à an;lise mais global e tamb�m mais especffica. Tem dado passos na 



discussão quanto a metodologia. 

Uma falta basLante pre:;;en te que tem apresentado conserpte� 

cias e a falta de revisão mais cons ante. 

t.r·ibuiu

A chegada de Va L. [oi uma mao na r·oda. 

O int rc;mbio dos meninos vindo aos(40 anos)e ao(�SJ con

s i gn i. f i e a t i v ame n t.. e p a r él o as s u rn i 1 · d e l. e s . 

FRE TC AO QUADRO DE AÇÃO DA JOC NO RECIFE E PERNAMBUCO, SE SITUA -

HOJE A NECESSIDADE DE REFLETIR ALGUNS A.PECTOS: 

I = A real·idade dos Js.Ts. militantes, e no 1:,eral os contatos 

e caracterizada pela rotatividade; subemprego e desemprego. Até o 

momento a forma de trabalhar tem sido com equipes de militantes nos 

bairros, e encontros para contatos e Js.Ts. 

Como equipe se tem claro que ate a S.I.J.T 1990 se se

gue trabalhando assim(principalmente as Ass. dos Js.TJ 

Há necessidade de se aprofundar a estruturação que a 

JOC deve ter para melhor responder em termos de projeção. 

a perspectiva por enquanto não aponta a estruturação de 

setores que tem a JOC. 

II= O que assegurar neste proximo ano a n{vel de formação 

especifica dos diversos níveis: militantes; contatos e Js.Ts. atin

gidos? 

Se siLua aqui a necessidade da equipe pensar um progr� 

ma de formação. 

III= JOC na grande Recife e no estado: hoje o movimento nao 

est� mais localizado somente no Recife. Est.á na cidade do Cabo e 

Paulista (G.Recife), em Vit�ria de Sant.o Antão e Petrolina (estado). 

Começa a pintar ai a necessidade de um2 projeçao mais am

pla da JOC i n{vel dos espaços e coordenação. No momento a reflexão 

é de não criar nenhuma estrutura ainda, e sim trabalhar a rrojeção

de acompanhamento e espaços já feitos: 

Acompanhamento mais direto a Paulista atraves de Val. 

que se reuni.ra junto ao [ortalcciment..o. 



= Encontros especi fj cos dos mi Lj Lantes no Recj fe onde po� 

sam participar V.S. Antio e Petrolina. 

= Encontros de contatos: para acompanhar os contatos das 

3 ddades. 

= Assembléjas de Js.Ts. para toda a regiau. 

= S gujr com algumas visitas planejadas a V. Santo Antio 

e Petrolina. 

IV = Quanto a Regiio (i equipe veio fazendo algumas visitas 

a Fortaleza e Petrolina). A projeçio das Regionajs é bem aceita e 

se ve como um passo jmportante. A reflexio do rortalecimento é de -

que Já se deveria romper com esta coordenaçio Regional, mas assumem 

de jr impulsionando estes a partjr de encontros de preparaçio (por 

ex.) do encontro sindical; semjnárjo de metodologia etc ... 

* Quanto a liberar 2 (duas) pessoas para o NO/NE, avaliam

como outro passo significativo. Pensar porém do fortale

cimento, ainda que por um ano, tem reservas fundamenta

das na realidade do Recife e abertura pessoal. Porém se

colocam abertos a refletir até novembro.

COMO PROPOSTAS: 

No mes de dezembro pretendem fazer um aprofundamento 

como fortalecimento para avaliar a caminhada e replanejar 

o ano.

A proposta e de que a coordenaçio Nacional esteja pre

sente com data a ser definida segundo proposta do nacjonal 

de ac�rdo com o calendário. 



JOC FORTALEZA 
-------======== 

1. UM POUCO DE CONJUNTURA DO MOVIMENTO OPERÁRIO NA CIDADE
T • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

COMERCIÁRIO 

Um pouco antes de minha chegada na cidade, no final de 

semana 05 e 06 de ag�sto, aconteceu o I encontro dos comerciarias 

de Fortaleza. Neste encontro que Leve mais ou menos 100 comercii -

rios (apesar de terem fejto lnscriçio aproximadamente 500), foram 

apresentadas 4 fases: A tese guia votada no encontro) foi a tese da 

diretoria que hoje� composto por militantes cutistas, e CSC; outra 

tese apresentada pelo grupo Saputi (grupo que derivou da CUT comer

ciirios ainda quando a direçio do sindicato nio se defjnja mais pr� 

xima a CUT). Este grupo� composto por companheiros do PLP; indepe� 

dentes e a JOC. Quanto as outras duas teses, uma delas a 4, defendi 

da pela Corrente Sócialista e a 3 por uma menoria da di.retoria que 

conseguiu umas 10 assinaturas. 

Quanto as teses defendidas, a tese 1 (Sapoti) a n{vel da 

anilise da conjuntura nacional referi .a que o agravamento da conju� 

tura socio-econ�mjca aponta para um indi�namcnto e disposiç�o maior 

de luta dos trabalhadores e do proletariado em particular. Para 

exemplificar isto, faz, refer�ncia is ocupaç;es de terra (sita San

ta Elmira entre outras); os assassinatos no campo; a greve geral e 

as ocupaç;es das fibricas (CSN, Belga Mineira, Manesman e Bayer). A

Lese afirma que isto tem colocado o poder dos capitalistas em Che -

que dentro destas. 

Em relaç�o as eleiç;es presidenciais; refletem que hi uma 

dificuldade da oligarqui.a financeira de defini.r seu candidato mas 

por outro lado afirma que ''setores importantes do movimento opera-

rio popular'', por n�o compreenderem a verdadeira natureza da crise 

e n�o perceberem o potencial revoluncionirio que se acumula na luta 

dos trabalhadores tem guiado sua postura política na busca de admj

njstrar a crise do capitalismo. Tal setor� o PT, segundo a tese,ao 

propor limites para a aç�o do capital estrangeiro, suspens�o e

auditoria da divida externa para verifjcar sua legitimi-



dade, o PT assume a jlusão de que se rode conciliar as contradições 

do capitalismo em favor dos trabalhadores. 

Acham que neste momenLn se deveri.a apresentar um progra

ma que colocasse a expropiação dos grandes grupos, o confisco do la 

tif�ndjo, o não pagamento da d{vida externa. 

Ja em relação i avaliação da gestão do sindicato (3anos) 

s m de reconhecer o avanço que foi a derrubada do pelego; e algumas 

lutas travadas, na ca�egoria, crjticam a atual direção na condição 

de algumas lutas como a das 13:00 horas no s�bado (tal luta chegou 

as 15:30 horas); onde afirmam que a direção não foj firme tentando 

por 2 vezes que a categoria acelLasse is 15.JO horas. Outra criti 

ca e quanto a nao fortalecer um trabalho organizativo e que levas

se a um avanço da consciencia de classe. Afirma o sectarismo da di

reção quando se negou a sindicalizar comerci�rios por que (tal pes

soa) pertencia a determinado grupo ou tend�ncia. 

Na an�lise da categoria, ficou muito gen�ricos sem en

trar na problentatica mais real e an�lise maj s i deol�gica da catego

ria. 

A tese 2 Tese guia: 

Na an�ljse de conjuntura fala de uma crise politjca jns

titucionAl e destacam 3 niveis de candidatos: 

Cartas do baralho das elites: Collor, Ulisses, Covas, A� 

reliano, Cajado e Maluf. - No campo democr�tico Brizola, ainda que 

pouco confi�vel (em destaque jsto foi retirado da tese) e no campo 

democr�tico popular Lula e Roberto Freire. 

Se referem a frente como o que de mais avançado h� no mo 

mento e que precisa ser entendido como objetivo estrat�gico. 

Na avaliação da atual gestão, a partir de uma retomada 

hjst�rica onde apresentam as dificuldades vividas no processo de 

derrubada do pelego; como as demissões no primeiro momento 83; a ctl 

vjsão do movimento sindical (CUT e CONCLAT) que interferiu na opos! 

çao; fazem um balanço das lutas desenvolvidas e destacam como avan

ço o fato de conquistarem o s�bado is 15:JO ainda que deve seguir 

a luta pela lJ:00 horas; o dia dos comerciarios; as greves de 4 lo

jas. Tambem a aproximação e identjficação com a CUT; o apoio i luta 



de outras categorias; a estruturação do sindicato; Situam que isto 

referendou o sindjcato como uma refer�ncia cutista na regiao. 

Destacam no entanto as limitações polltícas da dí.reção -

do sindicato; as brigas que houveram (saldas de diretores). 

situam ainda como limite a questão assistencial que o 

maximo que conseguiram foi nio fazer avançar tal setor. 

Apresentam na tese necessidade de avançar na politizaçio 

da classe e no tratamento mais poLfticn das diverg�ncias. 

Tese 04 

Refletem que apesar de termos vívido lutas signífí.cativas 

e politicamente vitoriosa como a greve geral, isto ainda foi insufi

ciente para reverter o isolamento das lutas sindicais e populares. 

Acentuam o momento eleitoral e como tarefa dos trabalhado

res apresentam (entre outras que deve ser o dia a dia luta de elas -

ses) o voto socialista como salda, frente a isto, apresentam como de 

safio ao sindicato levar a categoria a discutir os programas e trag� 

t�rias de tres nomes que se apresentam socialistas: Lula, Brizola e 

Freire. 

Afrimam que o movimento sindical; particularmente os fili� 

dos a CUT, não podem ficar indiferentes; poí.s uma vit�ria da direita 

significara ataques seguidos contra a classe; a organização sindical 

e direitos pollticos. Pelo contrário a vit�ria no campo popular e

democratico; segni ficar .ia o farta led menta das posí çÕes já conquist� 

das e abertura de novos horizontes para a luta dos trabalhadores. 

Avaliando a gestão da atual diretoria, fazem uma reflexão 

semelhante a tese 1. De forma mais expressa acusam parte da direção 

de desenvolver uma concepção de sindicalismo de resultado. Afirmam 

que há urna enorme distância entre o que dizem e o que fazem. "Tem -

um radicalismo verbal". 

Frente as eleições da categoria; apresentou como proposta 

convençao da categoria; que as chapas formem uma chapa �nica respei.

tando a proporcionalidade com uma proporcionalidade qualíLativa ou 

seja com alternância dos cargos. 



O MOVIMENTO SINDICAL MAIS AMPLO 

A CUT tem: 

- Comerciários

- Construção Civil

- Bancários

- Sintel

- Metal�rgicos

No entanLo a CUT nao tem uma estruturação na cidade. O mo 

vimento operario como um corpo e muito d�bil. Parece que o maior pe

o está nos sindjcatos rurais (algumas áreas) 

CONFECÇÃO 

A oposiçao está com uma certa estagnação. O grupo resumido 

a 7 pessoas não tem uma penetração maior na caLegoria. Para situar 

um exemplo da conjuntura, em uma fábrica a que Lrabalha uma milJtan

te ( JOC) existem mais 2 campo..7 1 da oposiçao e amb�7 nao conseguem ai 

se articular para u� trabalho mas amplo na fábrica. O trabalho da 

oposi.çao tem se resumido a distri.bujção de boletjm e chamadas para 

reunioes as quais sem muito sucesso. 

2. JOC NA CIDADE:
. . . . . . . . . . . . . .

A JOC na cidade com seu quadro de 14 militantes, esta vi -

vendo a seguinte conjuntura: A sa{da dos dois militantes tem CQusado 

um impacto no conjunto. No entanto os fatores que marcaram uma crise 

na cidade entre outras� o fato de a JOC na cidade não ter uma ins 

serção e intervenção junto� Juventude trabalhadora ou mesmo em uma 

realidade mais concreta. Os militantes articulados em torno da estru 

ra da JOC nao J.e.,;./o,,V\chqr(ilm
1 

ajnda que teoricamente tenham claro (apa -

rentemente) a JOC e sua proposta. 

Um outro fator que atinge a cidade talvez seja consequen -

eia do processo de aglutjnação dos mjlitantes está traduzido em que� 

tÕes pessoais exjstentes entre alguns miljtantes. Estas questões es

barradas na falta de abertura e na não motivação de revisão mais 

constante (há um ano o pessoal nao senta para uma RVAO), cria um dis 

tanciamento muito grande entre os militantes, a ponto de não saberem 

um o que passa na vida do outro. Estes fatores s� tem contribuido na 



cidade para uma JOC fria, pouco juvenil e o que e-mais grave criou -

uma certa apatia no quadro qu ao sentar (quando sentam, pois não 

tem conseguido garantjr os cronograma de reunioes dos setores) reali 

zam reunioes que nao vem respondendo a maioria. 

Um destaque em relação as quest�es pessoais: ao meu ver al 

guns dos problemas existentes entre alguns militantes (por ex. � e 

i) não e meramente um problema derivado de uma questão pessoal, mas

sim de uma concepção ideologica de JOC e de luta e de uma compreen -

sao limjtada e equivocada do desenvolvimento do processo de formação. 

Tal quesLão surge do fato de V . Ter deixado a categoria e fºr i<;,/-o 6vR3iv

uma acusação de traição aos principios da JOC e da classe. Colocando 

minha reflexão ap�s falar com v�rios militantes: ainda que um JT co

meta um equivoco no processo de ação, h� que se discutir, as causas 

a fundo, a fim de que esta discussão permita a Juventude um espaço -

onde possa expressar o que sente e os conflitos que vive (pois a lu

ta de calsse nos p�e em conflito em determinados momentos e se, como 

JOC, não formos para JT um espaço de reflexão destes conflitos, nao 
- / � 

esteremos possibilitante a consolidaçao ideologica da consciencia de 

classe. também a meu ver, a acusação de traição é uma acusaçao forte 

demais e descabida dentro de um movimento de formação. 

Discutindo com o setor trabalho composto por H, B, V, E e 

A partir da situada que deram sobre o que cada um vem fazendo)º qu� 

dro geral apresentado da ação é o acompanhamento a um ou a outro jo

vem e a participação na oposição confecção e ao grupo Sapoti um gru

po v,�do <la CUT comerci�ri� e que se reun. em para pensar sua inter

vençao no sindicato. 

Entrando a falar o que vinham fazendo; sairam algumas re -

flex�es que vão apresentando o limite de compreensão que tem os mili 

tantes. Uma delas expressada por dois militantes do setor se refe 

riam ao acompanhamento que. faziam como um meio para levar os JT. ao 

sindicato. Não apresentavam um entendimento do acompanhamento como -

um meio onde também seria clara a apresentação da JOC. como objetivo. 

Entramos a di.scutir tal reflexão pois a mesma, se de um lado na teo

ria os militantes tem uma compreensao da JOC; na pr�tica não a viam 

como um espaço de formação da JT.1tambérn em outros aspectos de sua

vida. Outra transp�r�ncia nesta discussão do que compreendiam tais

mi LitanLes, é que com a realidade que vive a JOC na cidad�est� nao



---

responderia ao Joven . 

Na discussão, onde também as outras duas militantes tinham 

uma compreensão diferenciada, entramos a aprofundar o espec{fico do 

papel da JOC junto a juventude e o papel conjunto da JOC junto a ou 

tras organizaç�es na luta mais ampla. Nesta discussão ainda se re 

fletia o papel que deveria ter o setor, na discussão de outras que� 

tÕes apresentadas como a dificuldade de saber quando ou não estava 

fazendo um processo correto no acompanhamento. No entanto, os cam

pijs do setor constatavam mesmo é que,.º que estava faltando era 

dar um outro passo, porque participar do SAPOTI ou da oposjção de 

onfecção é uma ação mais ampla porém onde estão participando en

quanto militantes. O outro passo a ser dado é no que diz respeito à

inserção da JOC na J.T é pra chegar a este passo é fazer � que ja 

sabemos que temos que fazer � discutir na equipe da JOC quando nao 

sabemos ou nao temos segurança de� fazer.

Nesta reunião introduzi uma questão para aprofundar quanto 

a relação da JOC com outras organizações do movimento operário. Nes 

te momento introduzi à questão da relação com o partido e que a JOC 

pela proximidade com as proposta� poderia estar sendo confundida.

Tal duscussão não ocorreu no conjunto pelo limite do tempo. Situei 

como uma exigencia ao setor para refletir e também no conjunto; e

apresentei a reflexão da necessidade do movimento, (ainda que em 

determinado momento fechar mais com f ou outra proposta) ter auton� 

mia em sua reflexão1em sua análise e também da import�ncia de ter

relação mais abrangente para conhecer também as reflexões de outros 

setores. 

OBS.: Num determinado momento, apresentando a conjuntura 

da categoria, um militante novo se referia à atual dire

toria como peleRª· Questionei neste momento a cerca do 

que dizja
1 

ou seja porque afirmava tal coisa.

Tal reflexão foi confrontada por uma outra militante que 

tinha uma avaliação djferenciada e 

majs consistente e global, e mais 

com outros elementos 

r{Lica. 

A partir dos elementos apresentados pelo milj_tante se re 

reflete um certo sectarjsmo muito gratujto e até ing�nuo 

11).J-
• 

visto o mesmo mi.litante a 6 (seis) meses na JOC e a pou-



---

quissimo tempo na categoria, tjnha os elementos fragmen

tados e pouco 

SETOR BAIRRO 

Este setor vive uma conjuntura um pouco mais complicada. 

Composta por 6 (seis) militantes vindos do processo do congresso,o� 

de de fato assumem a JOC apenas 4 (quatro�carecem de uma clareza -

mais que o setor trabalho pela forma como ele se estrutura:2 (duas) 

militantes vindas de grupo de Jovens e que seguem no envolvimento 

com os grupos de Jovens, e 2 outros deslocados do setor trabalho 

por encontrar limites na ação no local de trabalho. Neste setores

t�muito marcado o distanciamento entre os militantes e uma desrnoti 

vação muito caracterizada pelo vazio de não estarem fazendo "nada" 

dentro do conceito de ação. Este setor tamb�m abalado pela mudança 

de vida de dois membros(que agora pais) encontram mais di.ficulda

de em participar. 

O que a di�cussão de conjunto (revisão de vida)praticamen

te me transpareceu,foi uma certa compreesão de que a açao e urna 

coisa muito pronta, muito conceitual. Vejo se me explico: a açao e 

isto um conceito quase ningu�m a atinge, nao há uma tradução dela -

para a vida diária para a realidade local. 

Exemplo: no Carlitos, na participação no grupo de Jovens, 

se havia pensado a possibili.dade de O grupo motivar; cham�� vários 

jovens tamb�m de outros espaços, para um debate sobre as eleiç�es. 

Não levaram a id�ia adiante por que: "TÍnhamos que ter muita pt"ep� 

raçao: saber tudo sobre os candidatos etc. etc. etc. . . "Resultado: 

nem se faz, isto, nem se senta no setor para ver 

entao o que fazer. Dá pra entender a conjuntura .... 
1\ 

COORDENAÇÃO: 

O quadro da cidade, aprsenta em cada militante algumas ca

racterísticas que devem ser melhor aproveitadas. 

No quadro de coordenação 

- Companheira�, tem um ac�mulo de elementos em relação a

JOC que deve ser melhor explorado. Tal ac�mulo tem muito

a contribuir com o movimento.



Companeira M. tem facilidade de se expressar e também vem a 

dquirindo um ac�mulo. No en�anto é preciso superar a imatu�i 

dade que a caracteriza em determinados momentos e avançar ' 

no sentido de separar a mistura que as vezes faz da discus' 

são com a situação pessoal. em relação a açao e preciso ap�o 

fundar seus objetivos junto aos JT e suas motivações. 

Companheira H: tem uma caracteristica muito reflexisiva o 

que é muito positivo. É preciso se desprender nmais para a 

presentar ao conjunto o que pensa. 

APRESENTANDO UMA REFLEXÃO: 

Careceria de alguns elementos para apresentar aqui uma ref!e 

xão mais aproEundada quanto à cidade, no entanto, gostaria' 

de arriscar a apresentação de alguns elementos para serem ' 

confrontados na pr�pria cidade, na região e movimento naci� 

nal. Alguns destes elementos sao comuns a outras cidades. 

Bem, a primeira constatação é que a JOC em Fortaleza tem um 

quadro de militantes. São 10 JsTs, em niveis distintos, que 

num determinado momento descobriram no movimento um espaço' 

que respondeu e segue respondendo à determinados aspectos 

de suas vidas. Estes Jovens descobriram que tem um papel e 

e ha uma motivaçção, um querem fazer muito grande para a mu 

dança. 

Alguns destes jovens conhecerem e se ligaram ao movimento,' 

porque este permitiu a eles, um nivel de relação e amizades 

diferente, onde ( ainda que não conseguissem decifrar) estas 

relações apresentavam valores de solidariedade, depreocupa� 

ção com o que viviam. 

Outros,além disto, foram assumindo o movJmento por ja com ' 

preenderem sua dimen�ão de luta. 

Por outro lado o que pude sentir e que, se de um lado dentro 

da JOC estes jovens foram ampliando sua compreensao da rea' 

lidade e de participação no movimento operarj.o, por outro 

foram dando menas import�ncia de ( na mesma proporção) gara� 

tirem espeços para refletir e revisar sobre outros aspectos' 

da vida dos militantes (afetivo, familiar, como sentem no 

trabalho, aspirações e frustaçÕes) é o que tem conseguido ou 



não desenvolver na militância e como superar. 

É como se a participaçãd no movimento operário colocasse 

exigências de discussões que sobrepuseram, como maior v� 

de import�ncia à outros como a tarefa de educação.Me refi 

ro aqui a RVAO como um fator determonante para a formação 

em todos os niveis: Polftico e pessoal. 

Apresentando meu ponto de vista este aspecto trouxe conse 

quências para a cidade como o não deslanchar de alguns 

compnheiros na militância; limitação na relação entre os 

proprios militantes onde se observa o distanciamento um 

desconhecimento do que esta passando na vida de cada um 

e as consequencias na propria militância). Agora, o que 

eu mais senti é que deixou-se de transmitir; irradiar a 

outros jovens trabalhadores, com mesmos valores com os 

quais foram aLingidos e que são valores profundamente de' 

classe. 

É preciso, retomar como objetivo a chegada a muito ou 

tros jovens como estratégia fundamental para a mudança. 

Outro que penso que deve,·ser retomada, e quanto' 

ao papel dos setores. É lá que temos que aprofundar a ani' 

lise da realidade locAL e mais ampla, definindo nossos o 

bjetivos e ver como coloca-los em prática. E para isto,e 

preciso dar aos setores uma pitada de sabor :descobri-lo' 

como equipe de trabalho. 

Também gostaria de apresentar aqui, que em determinados 

momentos por parte de alguns militantes percebi um exces' 

so de critica à coordenação regional e ao movimento de ou 

tras cidades e instâncias e ao mesmo tempo, pouco espiri' 

to de construção coletiva do movimeto mais amplamente e 

de valorização dos passos que o movimento tem dado no sen 

tido de fazer a JOC avançar enquanto organizaçao e propo�' 

ta, considerando ai o esforço de várias instâncias do mo 

vimento. 

Como coordenação parece que a mesma precisa redescobrir 

seu papel: 

Junto aos militantes nos setores e no conjunto; 

Em relação à projeção da JOC na cidade e mais a 
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longo prazo na regiao; 

Em relação i ação representativa: redescobrir o 

significado e a importância da relação da JOC'' 

com asdiversas entidades. 

Em relação conjunto da região no que diz resp�i' 

to i construir a JOC juntos, mais amplamente do 

que só em Fortaleza. 

CIDADE DE FEIRA DE SANTANA 

QUANTO AO TRABALHO DOS MILITANTES DE BASE: 

A partir da semana da Juventude do ano passado, constitui 

ram um grupo de base na categoria onde participavam 5 j� 

vens. A partir do trabalho militante, do acompanhamento e 

da realização de atividades como a SIJT/89, este grupo a� 

pliou para mais ou menos 15 JsTs, que se encontraram aos' 

domingos dentro de um planejamento. Alguns destes (mais ou 

menos 6) se reunem nas segundas feiras. O objetivo do gru� 

po e ser um espaço para desenvolver a consci;ncia destes 

jovens trabalhadores. Com este trabalho, atingem 09 lojas. 

Meios: A partir da SIJT/88, foram propondo encontros onde' 

discutiam vários temas levantados pelos JsTs. No planeja 

mento, pensaram 3 encontros massivos para este ano, nos 

quais trabalhavam a discussão de temas como: amizade; for' 

mas de reação dos jovens frente aos problemas: eleiç;es, 

etc ... , Como dinâmica fazem oficinas de teatro? lazer e 

brincadeiras onde os jovens vão se sentindo envolvidos e 

valorizados. Pouco a pouco começaram a trazer sucatas p� 

ra a oficina de teatro e a mesma tem sido muito importante 

porque, como dinâmica, envolve e desenvolve a criatividade' 

possibilitando aprofundamento. Isto tem possibilitado aos 

Jovens se darem conta que a juventude não� simplismente 
- . • 

1 passiva e que tem condiçoes de confrontar, de reagir e por 

isto precisa ser despertada. 



Avaliam que em relação a este trabalho, muitas vezes hou 

vera, falhas, no sentido r de que na planejamento de uma 

atividade não deixaram tempo (proporcional à discussão) 

para lazer e brincadeiras. Isto muitas vezes foi question� 

do e esta sendo repensado pois há a tend�ncia de querer se 

garantir muito conte�do. 

AVALIANDO A AÇÃO MILITANTE DE BASE E ATUAÇÃO NO MOVIMENTO OPERÁRIO: 

Reunião com militantes ( A;G;M;I;J) em preparação ao encontro sind/ 

popular: 

na prática aquilo que a JOC propÕe em sua orientação. O 

numero de jovens trabalhadores (contatos) vem aumentando' 

o que gera perspectiva de fortalecimento do proprio

grupo e a m�dio e longo prazo o fortalecimento do trabalho 

na categoria e movimento operário. É positivo o avanço na 

análise da realidade da JJTT. Senterm que avançaram na pr� 

tica militante ("conseguimos ser mmilitantes nas pequenas' 

coisas� "Entendemos melhor o acompanhamento e como fazer ' 

o trabalho de base") e que o processo de iniciação de ou 

tros jovens na JOC vem sendo projetado com mais tranquili' 

dade 

Entre as dificuldades que sentem destacaram o medo que e 

muito presente nos jovens, de perder o emprego e que às v� 

zes e ainda presente a dificuldade de como chegar à outros 

jovens trabalhadores. O ac�mulode atividades em que estão• 

envolvidos não permite acompanhar ou viver outras dimensões 

da vida dos JsTs como lazer, familia ..... . 

Constatam que o �apitalismo trabalham rapidamente a recupe� 

ração dos jovens e que isto exige muita criatividade de no 

vos meios. 

O fato de terem um envolvimento amior com o movimento Operi 

rio (2 mils), sobrecarrega-as em reunioes e articulações 

nao permitindo a ampliação deste trabalho com outros jovens 

que tem contato. 



Avaliam que em relação a este trabalho, muitas vezes hou 

vera, falhas, no sentido e de que na planejamento de uma 

atividade não deixaram tempo (proporcional à discussão) 

para lazer e brincadeiras. Isto muitas vezes foi question� 

do e esta sendo repensado pois há a tendência de querer se 

garantir muito conte�do. 

AVALIANDO A AÇÃO MILITANTE DE BASE E ATUAÇÃO NO MOVIMENTO OPERÁRIO: 

Reunião com militantes ( A;G;M;I;J) em preparação ao encontro sind/ 

popular: 

Como avanços ou aspectos positivos da açao mjlitante 

de base base em Feira se constata que o grupo de base e 

na prática aquilo que a JOC prop�e em sua orientação. O 

numero de jovens trabalhadores (contatos) vem aumentando' 

o que gera perspectiva de fortalecimento do proprio

grupo e a m�dio e longo prazo o fortalecimento do trabalho 

na categoria e movimento operário. É positivo o avanço na 

análise da realidade da JJTT. Senterm que avançaram na pr� 

tica militante ("conseguimos ser mmilitantes nas pequenas' 

coisas� ''Entendemos melhor o acompanhamento e como fazer ' 

o trabalho de base'') e que o processo de iniciação de ou 

tros jovens na JOC vem sendo projetado com mais tranquili' 

dade 

Entre as dificuldades que sentem destacaram o medo que e 

muito presente nos jovens, de perder o emprego e que às v� 

zes e ainda presente a dificuldade de como chegar à outros 

jovens trabalhadores. O ac�mulode atividades em que estão• 

envolvidos não permite acompanhar ou viver outras dimensões 

da vida dos JsTs como lazer, familia ..... . 

Constatam que o capitalismo trabalham rapidamente a recupe� 

ração dos jovens e que isto exige muita criatividade de no 

vos meios. 

O fato de terem um envolvimento amjor com o movimento Operi 

rio (2 mils), sobrecarrega-as em reunioes e articulações 

nao permitindo a ampliação deste trabalho com outros jovens 

que tem contato. 



Como dificuldade interna, nao há ainda no quadro da cidade 

um mesmo nivel de assumir militante, pensando mais para 

umas do que outras. 

Como soma de vários fatores acima, constata-se que hoje,e� 

ta havendo uma certa dificuldade de palnejar e coordenar 

em conjunto o trabalho considerando os diversos nlvels e as 

diferentes tarefas. 

Quanto a participação no MovimenLo Operário: Oposição; CUT ..... 

G. - Participa na oposição e prÓ-Cut, Hoje �em mais claro

sua participação enquanto militante, com o trabalho que le

vam no grupo de base e na oposição, porem sentem necessi'

dade de aprofundaR COMO RELAcionar os dois . Em relação• 

à CUT há uma certa inquietação com a forma de trabalhar a 

orientação que a mesma esta levando. 

A. - Vem mudando ano a ano sua posição, Em 86 a CUT signifi

cava a maior dimensão de luta. Com duas greves que viveu

se percebeu ativista.

Em 87, junto aos bancários, investiram meuito no trabalho

de formalção no prÓ-CUT e foram constatanto qua a maioria

no prÓ:CUT, nao faziam um trabalho organizativo mais con'

sequente.

Chega 1.988 e começam a colocar como menos prioritário a'

participação na CUT. Analisam a CUT e constatam recuo, há

uma decepção.

Foi ai que começam a sentir necessidade de ter mais ele

mentas da história da classe, com fundamentos teoricos p�

ra nao repetir os erros da historia.

Em 1.989, passaram a pensar mais ainda na formação; deba'

tes; seminarios, desenvolvendo uma postura diferente nas 

greves: menos ativistas e mais politizadoras. Na CUT tra 

vam-se confrontos entre estas posturas. Nestes confrontos 

a CUT livre tem uma postura contra os conceiots politicos 

sindicais da CUT regionAL E COLOcam como refer�ncia de 

sua popstura os princi.pios de origem d� CUT. 

Quan�o à oposição mais especificamente, desde 84, no pr� 
- • 

1 cesso de articulaçao de um grupo na categoria, encontram 

ativistas entre eles membros do PT e Trotskistas. Num 1º 



momento chegaram a confundir o grupo de ativistas como um 

grupo de base da JOC.Hoje, a JOC na cidade� o unico gr� 

po investiu e que tem, em consequ�ncia disto, um trabalho 

de base mais consequente que aponte mais perspectiva. Na' 

oposiçao, existem práticas diferentes, alguns investem em 

arrastões ..... outros são populistas, mas nao há no geral 

uma concepçao de trabalho organizativo de base. Junto aos 

bancários, se impulsiona debates e seminários entre os 

membros das duas oposições, mas isto não e compreendido 

por muitos como um a,.:;rec.to importante do Lr·abalho a desen 

volver na categoria. 

I;M.-Tem pouca participaçao no movimento Operário. Mas compre�n 

dem que o trabalho de base que fazem tem haver com a luta 

mais ampla do movimento operário. No entanto, observam mui 

tas limitações nos companheiros da oposição e da CUT que 

Chegam a ter práticas absurdas. Pensam que se todos tives' 

sem um trabalho de base organizativo, se teria dado mui 

to mais passos em Feira. 

Como reflexões mais globais tem pensando que e preciso a 

pontar para uma estrutura sindical diferente do que a CUT 

está apontando; cada vez majs vão vendo que� preciso vol 

tar aos princípios que deram origem à CUT; e apoiar todas' 

as iniciativas de organização dos trabalhadores. 

Na realaçao com os bancários que defendem a CUT livre vaó 

discutir o que podem fazer juntos, pois há muito em comum. 

No entanto as miljtantes tem claro que nao vão junto à eles 

construir o partido ao qual eles estão ligados. 

Da discussão feita ate �nde conseguimos chegar saíram os seguirites ' 

aspectos a serem ap�Bfundados: 

Como deve ser a felaçaÕ do�trabalho de base (GB da JOC) 

com o trabalho mais amplo na categoria? O que garantir co 

mo JOC? 

Avaliar mais profundamente a participação na CUT: o que 

significou de avanço e retrocesso? 

Conjuntura e participação na CUT: porque� conjuntura 



quais as causas? Como seguir atuando (nossa postura e o ' 

que defendemos enquanto projeto; t�ticas e estrat�gias)e 

quais as car�ncias e necessidades que temos de formação? 

Que tipo de organização esta gerando as alianças que a 

JOC esta fazendo com outras 

oper�rio? 

CIDADE DE CAMAÇARI: 

organizaç�es no movimento 

A conjuntura da cidade nao alterou muito da �ltima visita 

Nesta, sentamos junto (M, J, e eu) para tentar resgatar e 

avaliar a hist�ria de Camaçari e a experiencia de (J). Es 

ta retomada e avaliação foi um pouco limitada, mas na con 

versa seguinte com (J) se refletia de não investir no 

trabalho a partir da Pastoral de Juventude organizada, sem 

uma projeçao mais clara não apontaria ao fortalecimeno 

da JOC e significaria um desgaste pessoal; militante. 

Por outro lado, viu-se como perspectiva, apostar no tra 

balho iniciado no bairro onde mora, acompanhando os JsTs' 

contatos que tinha. 

Uma proposta levantada foi a de se pensar a possibilidade' 

de um intercâmbio de um militante com de bairro y

pudesse ficar por uns 15 a 20 dias em Camaçari, conhecendo 

os JsTs; analisando 

guns passos da ação. 

a realidade e ajudando a pensar al 



A N E X O S 

1. EM CRATEUS: CONVERSA COM D. FRAGOSO

l. 1 = Cheguei em Crateus no di.a 09. Neste dia se comemorava 25 

anos d D. Fragoso na diocese. Quando liguei anteriormente a 

ele, o mesmo fic;:ou muito contenLe pela presença l�. Viagei p� 

ra 1� com D. Waldir o que possibilitou no dia seguinte uma 

conversa de aproximadamente 2 horas com 3 bispos: D. Waldir, 

D. Jos� Maria Pires (João Pessoa) e D. Mauro (Iguatu).

A conversa foi informal e sem preocupação com horario o 

que possibilitou um bate papo distinto dos que teve aLe agora 

com bispos.ºA-

Na conversa D. Jos� (Pel�) fez referências a importante 

papel que tem a JOC mas que a gente ti.nha que se unificar a 

PO porque segundo a visão dele, as duas coisas não d�, que a 

JOC tem que desligar o "Cordão Umbilical" da hierarquia e bu� 

car mais apoio dos bispos locais. Fez referências ao trabalho 

da ACR e sua semelhança a JOC. Acha que a JOC tem que explici 

tar mais sua dimensão Cristã e reconhece que a JOC tem uma 

mística que pode i.mpulsionar mais o trabalho da pr�pria PO. 

Valarizou muito a conversa e insisti.u em afirmar que e 

isto que devemos fazer mais vezes, ou seja este contato mais 

pessoal, direto e informal. Sugeriu que buscassemos um 

de comunicação mais permanenLe. 

Upo

D. Waldir: durante a conversa ficou mais calado. Contri

buiu muito, no entanto, ajudando a esclarecer aos demai.s a si 

tuação internacional (o processo desenvolvido pelo Vaticano e 

postura da CNBB). Fez referências ao que D. Jos� falava sobre 

a JOC x PO, no sentido de diferenciar a JOC da PO e que os 

bispos precisavam entend�r q/a JOC tem rim papel específico c/a 

juventude e não � a mesma coisa que a PO. Falou de como traba 

lha com as diversas pastorais e movimentos em Volta Redonda e 

referenciou a aproximação da PO x JOC x ACO à n{vel nacional 

como um aspecto positivo de caminhada conjunta. 

Em relação à conjuntura da JOC; disse que e preciso que 

como movimento explicitemos melhor o tipo de apoio que os bis

pos poderi.am dar. 

Como necessidade apontaram: que enviemos a cc1rLa de D. 



Eduardo Koaik; a carta que o Vaticano mandou e comunicaçao 

mais permanente. 

1.2 - Com D. Fragoso: um tipo por demais acolhedor e verdadeira -

mente amante da JOC. Me atendeu por 1 (uma) hora e meia de

pois de toda a comemoraçao e varias entrevistas. Eram 

20:00 Hs. quando sentamos no quintal de sua casa. Situei 

lhe da nova conjuntura internacional; apresentei alguns el� 

mentas sobre a regiao e nacional e iniciamos uma conversa -

onde relembrou alguns fatos que hoje retornavam a sua men -

te: 

"Em 75, um,\ DR. de direita escreveu um artigo numa revis 

ta Cat�loca. Nela dizia que a JOCI caminhava para o mar 

xismo. D. Vicente (POA) publicou este artigo num jornal 

da cidade e, procurado pela policia Federal, confirmou, 

entregando o povo da JOC para Policia Federal. Era o p� 

rÍodo das caças �s bruxas. Da{ Angelina e Agostinho fo

ram i·CNBB e entregaram os 6(seis) volumes da D.P. a 

D. Ivo. Ele pediu a D. Falcão que fizesse um resumo. Es

te o fez e confirmou em seu resumo que a JOC caminhava

para o socialismo. Nesta reunião estavam D. Claudio Ko

ling D. Vicente e D. Luciano (de Aracaju). Eles se cn

treolharam. Falei a Falcão que ele tinha cometido um

grave erro,naqule momento"

Na discussão apresentou algumas reflex-oes: 

*Que num lº momento deveríamos junto aos assessores fa

zer uma retomada e avaliação mais abrangente da situa-

çao.

*Elaborar uma carta nao formal para o Vaticano situando:

= desejo de di�logo 

= Retomando as inici.ativas feitas pela JOCB e JOCI a ni 

vel do di�logo. 

= Expressar a extranheza a carta (sendo bem objetivos -

ponto por ponto). 

= Propor a retomada ao di�logo. 

*Mostrar a carta a D. Luciano, a presid�ncia da CNBB e

� D. Koai.k, não no sentido de pedir autorização, mas p�
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ra apresentar a reflex�o e envii-la a: D. Luci.ano (CNBB), 

D. Eduardo, JOCI e conselho de leigos de Roma).

*Fortalecer o trabalho de base procurando cada vez mais for

talecer os laços com a igreja de base e outras entjdades -

da igreja.

{fNo plano i.nLernacional. situa que e precjso repensarmos e -

replanejarmos a atuaç;o da equipe e estrat�gias de fortale 

cimento e relaç�o. 

ifFortalecer a or1;anizaçao financeir·a ·1ncal porque u 11 Roj;o 11 

será forte. 

Com<, contatos na CNBB: a l�m de D. Luciano e D. Antônio Celso sj tuou: 

Tes. geral da CNBB (Vjrgilho Ochoa) e Pe. Ernane. 

2. EM SALVADOR COM PIERRE:

Retomej contato com ele e tivemos um papo junto a uma anti

ga da JOC do periodo de 60 a 72. 

Na conversa situei-lhes sobre os novos fatos sendo que Pir

re estava ao par da sjtuaçio internacional mas Valdete, penso que des 

conhecia a propria exist�ncia da JOC hoje. ( os dois nio se viam a 

mais de 10 anos). 

Conversamos tamb�m sobre a história deles. Quem mais reto -

mou elementos foi Pierre que lembrou alguns dados interessantes. Foi 

assistente da JOCF e �atton da JOCM. 

Ele trabalh� como carpinteiro e tjnha uma paroquia. Na epoca 

o trabalho da JOCF era mais junto as dom�sticas. Foi proibido

de ter profiss�o porque D. Avelar dizia que o governo nao gos

tava de padres que trabalhavam. 

A JOC em Salvador (65 a 67) tinha umas 10 equipes de 10 mili

tantes nos bairros e as dom�sticas reuniam como que 30 Js.Ts. 

- Quando chegou o Conselho de 68 (Recife), o Bispo D. Eug�nio -

n�o permitiu a ida da JOC. A JOC de Matton n�o foi. As dom�s

tícas (JOCF) foi.

A partir da{ acirraram os conflitos ja existentes na JOC,
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Delo !!ot-:i.zont� 23 de 1Mt'ÇO de 1988� 

Est;;.\l11omos JJ1e.s eiwiar1do U>li&l pl."oposta -:.e inte:tcrunbfo vara que posssamosi já 
iX' disc·utiudo com �.::, r;id4d-€ai. ou mesmo e.>1ti.'e os Cól'õei-1ado:reso 

N"· õ;l-:ic•.· SJ.J q1·0 t;iv.:-:l't'!OS E!\\ e o t1.minho 1.drr:011 a irrr;;io.:r-tanc:lr-. e."' .f'f'!!?.€l't' ·l.".ttc.,, 
. " 

poi� avaliavaircs cp.tCJ se deich:ni'leirtO!I para mai!I t.:.rde poderia .P.ir;c'l)'.' muito e11 cima da ho�a )ll»lt".mc 
ticl'a. ser e'J.C' 1. rn ad· • 

::r �H l �:-.·e J ost é que (Jr, co1:1pr.,1h,:d1,c!'- 'l.r;"l"ei.ci>!>.r.I 121 r.;esnna e 1ms r.:r.-,v:í�m ,:t� o i?:i ... 'lal 
da visita ·1.1mn pos:\ ;íio qua.,.n:o .J. , isto� par.a. q_ue pos:uoono!II na proxinia pe.radai da cordeuação ?rW 
:na,c;l,o:.:ial 'tC!'nlO!l LDT,'., à.e{: iniç;ao l':'i Í� cJ.arç.1., O que P1'0p0l'Cion.a;rn âs C:t.daóes Ulllê. prcn�a.t;'U-0 
r:inis tl'çl'1<1i:r1 lA dc.11 t!CcY1.(-Jdatos., e t-ie.l.l:1>? W.!PVsmd,� �ct·if1;-:t -r;:a:r.� is;to. 

r, , 10 .f,�en1lo tài1mém um& proposto. EineJ.1ccira, ou !alejá.1 de como serh Mst.mâ.do 
v hite i:;, 1, ,. 1..,, cid.;itlcs -:lu :tegiÕ�, e pelo nac::1.onrJ.,i A pl:'opo111:e. con.dgte no 
se quinte: 

���1:...J.io�, pelo 2mciom1l� 5c1 .. , :ie!.l g._::: �:,� 
- 50:' s.11�t;i:rn{ lO�

l t .i:iW CO!nllC\:. 

él.dl -':it'l..:'\(J� de !.t::01 él.Ci ..--1.):c1 o n'< d., ,·•a t.-i ci p;:-ut:. 1 :H!.n1o =�·

L ,t i gex,tóa ;..1e refere.m ás :p�$�g�s :: c��:,.,à.i� 
. · · •s; r.or. l -:.tcrnozr ã.'1M c:I c1�.1�1: s�X"!., . .r..yr.,tui::l10!i 

U:, c!'Cé!J!ll:d \Í ta_� 

,. 
f".J 

1-·c:.-rriacêlo � 

" . -� •\CJ."ed'i:co qu . r,11tle �1e-r n :1:1.s d:i."'t!:Uc i.ê.c e::;-ca ,-u.<:::.lrtuo -'1� 1:•�t ·�_,v,o a.o�, t�:11ou e:i. ·o�, -qv.e Vê\i,:O:i! 
t:àl' en1 mu.:tc ., 

l)u,,�Jl'i',.t'. !l que t<:alU:Vll tun bem 'l:t'iil.bc:i.lh;;, <" 'Q."!1 ft:i..'l!a v':l ,i ta 
�1\ !1 �p�ci..ul'1�: r:( 1. w"l Pci:t-te ab:i.·,wc.� 
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PROPOSTA DE INTERCANBIO NACIQW;L E SEÇÂO DE FORMA.OÃO PARA A JOCB,

OBJETIV'OS_:Capad.ta:t' um quadl'o de m,ilita:ntes,proporciona.udo uma VISâo nacional dO movimento

do movimento e rompendo com o isolaJll.ento enter as cidades. Deve propo:,:,cionar 

o conhecimento da realidade e a organizaçâo do movimento ope ât-io, assim corno 

da joc da cidade 

O inter�io deve proporciona't' -uma avaliação no sentmdo de como a joc a �ivel 

nacional a.esenvo1ve a tarefa de educação em confronto corn a realidade. 

Isto implica em. apro!'undat': metodo de anal.ise. 
--metodo de RVAO 
-a cons1trw;ao d.O!J grupog de base

. ... 
- forma de cordenaçao 
Ma educação e organiza�o tinanceira

- hi�tm.-ia da joc

Este _conteudo deV� �er tr�dO, nas cidades e n'Ulll tDPmento nacional• Deve se �.

aproveitar o nwdmo .os relatorios tirado deite encontro 

s.\RATER DO J:NT!õ'....RCANBIO 
- Troca de e:xp�inciâ e conhed;rnento da reál:i.dade e da ação a.o movimento

- ... -
Aval.iaçao da JOCB - .. . ,., 

.., Aprofundamento da orientaçao da joc;:be intenacional•
• ..,_ 

- H 

- De forrnaçao e capac:tt;wao de militantes" 

CJlITÊRIQS DB FARTIClPAQlO _ ,. ,., 

= Que seje mi.li. ta;nte.i:; com uma sel'ta coil\l?riençao da joé 

- Que tenhà 'U?ll lltinimO de pJ;,i.se da .realidade ela :região de onde vêm

... 
. ,.. 

- Que tenha uma visa.o do DPvinlento na regao 

... Que esteja õen.trO de um 4ua.dro d� progec;âo de contribuição mais a c:m:-to prazo

no movimeato. nà cidade ou região, ou mesmo nacional 

PBRIODO: Iniciâ. ao d:i:�n inicio da _parada a.á. co:t'dcna,:;ão nacional, ou. seja da e�Kmr"-:i""��

executiva "llaCi..onaJ., seudo 15 dias nas clclades e cinco de apro.rundamento com 

todos juntos(s.ess�o de .eo:rmâção). 

qID,.IDE3, OUB. RE:mt§.60a sej�: J-t::9'iÕes) 
RlO GRANDE 1>0 .$UL,ãetJRITllll\, MINAS QBl?AIS, FOi.'.1:AlEZ..�,RIO DE JA'.NEIRO,

SÃO PAULO t- vrrôm

Q.IDADES �, �i. nifA,Y'ifRiiiO@ID'.1�� 

f' l, P� l, -lA 'J..,. RlO G8A'NDE DO SUL t, O{JJU'J!m\ ls

Mll'iAS GERAIS 2, tem� l.i llO l>B · �ln.O 2• $ão PAULO 2.t Vi'l'ORIA· l. . . 

Iifeste · c:áso i e<>!�â. :.et� ini.ts :OU �s ��:i,mf.

VAI PARA: 
...cmu�; l'�• _KG-: . 

- Ri.o � ao SliÜ,:- �. -· V:tt.o:ria

- .,. 
- l,!G: J?�át R$

=- Forta.l�i J?.S, 1lJ

... SP:- M�1 lU 
... ViÚ>\ria. Forweza, SJ>

- RJt Cttt'i't:i.ba
-



E!:' T 1 .. ;, ,.e s e e:.:� A,.,· e 1 R v (As) •

V1•.1os .t.H,AV!: $ n:::�T/, r,.�, [Sê.' T/,f; A v:•CES UI.� v-C'.I'.':· TO (�'[ 1'E,' 
PC'!': fl!>:ALlDA:'.IE DE LEVAR A \GnEJA IE<V. <· . .'.;l'JCt, A VEf\ E SE'TIR u:: ''l'J'JCO�!.'t,IS ,_::_ �!::r:.:TO AS PEH
�·-;ç.,•.•rçêíc:s r�[ En'Zo C>COF.R':'':-'C !'C 8Rt,!;IL• Ao 1.'ES'.'C T[::0 D FAZC:P Ukl APELO n11n t, (' 1J': (L/, T�J .tE 
u::11 Ai 11'.J::.:::. r:.[· $vLIDA�IE:l,\::':Õ: co:: O Pí)VCl, e:, rc,:·:E ��.;-::P./ÍO ','["f\ l'C: TEXTD• 

A 1ns1A no ,.IES!-'O s·r'Gl'J r:A ÚLT1·:1. REv1·1Ão ,A r.0·11�E r1, 1:1n··AL 
rA JCC (�10 - DE 23A 27 :lE l.!/\10 ÚLTIMO), MAS QUE nc:�01s TEV[ A ADESAO D::'. (l'J�'R".lS J.'(.)VIIJEl'TCS, 
xx, J,r.::, sTc, •• 

Pon:::n-AC t''.'lTAR TA'!S-_:.,. -ru;:: J:. s;-- - ..:. 
.. _ , , "' - ,. _ TRATA DE U1.'A "F.RSEGU!ÇJ,ü NAO-

,�::.!�::TE ri.� J�
--
�, �.'AS DE QU,'.�('}ER �r:�:SCA ou O�GA:·1:l\\At r.u:: r�· 1'1. �:.: c:Loc;"\� AO L/,�C D'.:'S

rc-r-. t:.� 1 �s. 
A0ROVEITO ESTA O<'ORT'Jl'IDAD=. DA:CJ.. CDLOC/,R r,u::.J' s DET/,:.YE�· LI 

GA!:'C'S A po,oc•JRA C'UE FAZ[I.'. AO Pc: . 1.'At'UEL DE J::sus (AsslSTEl'TE i·1.c1o•·t,t_ N,, JCC). As E'U, 0 �.$
:::A =.::PSC:Gl'l(Í:0 \'QC�S ;:,c:::n: :. VEC:. ,·,:; e:ç·p::1·10. Cr·"c co•·scc•JÊ"C:lA n:::.,�,', .,[FS[G'Jt,;Ão, Ti'/f. 
�:os (;:'J:C: A'5l,I jJ:)!'f\� A CA�A ('f'.1E 1.luRAVA'.'OS, llO r.'c :-.Ro SÃO C:Aíl'_('S {:'.:1 (>- '.:,:;; í:. O Ss::: r.- :::TJ, C IJ..!:0 
('t'DE rqAsA:..hA'.'f...'.'0S, ·ATÉ S:::E''3RO r>F.6x1:.:o. , .

. 
:::STA i ,- OCA {s:.TC"Srw) P. :::'.'Ul"E r,,,:-10t'Al tE

RE'_lt' IRÍ. 1:D�·;,:::::1 ii: -:,.ot. V:.fs'.'C'S O Q'JE SE F A?.Á r::r: TU_(; 1 $S0, C,\C.A, �Ecn:;:.::-1 /,DO, �EL[tOl =,

, 
s;,1::.r,·: Dt,.?,f... \'ISIT/,S !'AS 

t:c ,k\U.1:êl'TO J.IO!'T A' ';:)f. '_!)' T 1-C' -;-;: r,·or:;-. "l,í_i,:c �·: :- ,;�r-•·TF, Té''."'.'S 
r,:::C 1;::::� E SO \'C'l1ARf:1.1O$ t-. !''.'.S �' ,_.-, l,.AH �·O l.l!:� J':c A(0C.1G, ! U�' L'J-

P;: . !.'t. •-u:L Dó: Jr:s·Js, ,\S�ls'f:::•';'[ t'AC1O''t.L, •·o '.'·'..'"=:·TC' c:::·rÁ C::' 
e,-, :-100 s:·.: cr: Dt:;c.::s ::J::: r;.2.·.r. \11 é·11A· A::::'J''lU "/.".A ! (l!' D.V' ln'A /,J'.IDA !''' Â· 1 n1TO I J,';lf'' /,L
rE. K'..EAl'I L1· HA"i::S E FE< Pt.'.! LO SAsO, 

T 1 VE''CS A íl�LP'I/,';) :--/. ::r�l'l...,é: t·;..sr��·AL �f.: :_4 t,IC ...,t..: "" A�)C, � r , "f
CAÇÃ;:; :':XT9AD;:;r1t·Á::.1 A, A QU/.1_ !'OS /,JU'.)OU 1.fü1Tü, Pf,' A \I ,,•:e::, V'.' roucc l.11\IS CL/.'�0 '.,; /\'.';''l''íE
Cli.'=t,TOS r. ,:f.SC(l�;:;1F: SAÍD/,S 0 Ar-.A OS I.IC:S'.'. OS• C RELf,'íÓ'slO r,.�. '.:::'.,h\.11 Et.1 c'1:VC: SE-:JlrlA• 

Co�.: u1.1 r.,·".t,ço, rELC' ::::---·!TÊ 1 ·:,c 1a•·A• .•

.• ,..,,..��'"••�• °" l....,.(-"!'•'l't-.. 11',��-,..,,, -·�-..-, • ..,_V .,,r••· , ,. 
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Rio de Janoi ro, junho cl. 1969 

Cnros nm1gos 

N6s, oporirios de f�bricn, do c�;ipo o todos �quilos que 
0'stão sondo pors,;guidos por CD.uso do sou co�1pro11isso co:1 os opri;iidos o 
a justiça,· e:uo tont2.�.;os anc,-_rnar o Ev,:,.ngolho v7 noss-"s lut:-s, apole.:,Jos 
para UL'i gesto .ru:g_:[_Ótic_g da Igr0ja HicrGrquica. 

Sontíno-nos oprimidos t2nto pol�s cond1ç6os de vidn QUG

lava�os, com6 pol�s pcrsoguiç6os a prossõcs qua sofrornos. 

,. 
· N�o ser� o oo:-icnto do é: J::-rcj-; f2zer santir sue. dos"prov.a

ção deste cst�do do cois:s? Hôs, igrojo nfo ternos os ncios da conunic"ção 
an nossas ·�3os - iopran·Q escrita o f�l2da, etc. M"s, os p�lpitos d-s i
grcjns tanbém são u� meio do fazer chegar Q vcrd�dc ao povo. 

Muitos p2drcs e -1guns bispos, isol�da�cnta, 1� o fi7orarn • 
. , 

... .. . 
. 

.:..1gu.r1s Je. sofrorc.'.':1 t.s conscquoncias dess--. ."ti tudo. llC.S V". 1,0s nos Cé'.lar 
di1nto.disso? Scrcos prudentes? As v;zcs � prud�ncia J un� 071ssio, euto
dofcsa. 

t !�portanto nasta altura dos acontcciDcntos, un gosto do 
solidariedade. l:;stc gesto sugorir.10s que sc-ja o prir.i.:iro do�üngo de julho 
(dia 6 pr6xiDo), onde uoa gr-ndc pnrtc d�s iircjas do Bras1i, n;sta dia, 

� DOVQ f::-.tos do pessoas que ost5o s._,ndo violcnt-:d.:>.s 1 scn li
berd�da do pons2�cnto o nçffo o scn o direito do dofesa. 

S2guo o.ncxo e. este., w:i docnn0nto que to, por fín:llict�.dc 
l0v:::r un pouco da rc:clido.dc que os t:::.10s vi vendo, 

Os fatos s-:fo !:mitos, por isso d,-:;v.::1- ser co;:plctc.dos co::i o_y 
tros do b".irro, cid�dc, etc •• Cono t-r::bSr1 sor r;ul tiplic-uo C:·ü:-1,::oer-f,.,do) 
para chcg�r ;s n5os de todos QUO topan �sto gasto prof{tico. 



.!l._ _ _J_ e- _R --� J 1: _ r _ i: n s ,_ e; _u _r D .• 

Hoje, cor.,o ncs pri,:1cirostcnpos ôo crii, l.i,•nis:,,o, os cri'.; t.�os '.�-�o pc.r 
secuidos por da·, tcstor,unho do ornGelho do Cristo. Cor.1prono ter-se co:·· _e
: ;:e::-ite com ::iqucles e;ue pe.ssnm fone ) os desen:)ret;ados, os e.n-'.'.lfe.betos, en
fi:.,, co:.1-todos aqueles que vivem em condições desur.12nc,_s, sir;nific-::>.: correr 
risco O':! nor.:e dn vord,,àe, s2.crific0.r-sc cm no• 1 c d o é1 nor, lu t2r n-:.1 no:::e da 
justiç�, estar con os pobres. 

l 
!' 

não é d:
5
::r��:

p

;::
i

::: :�:��::: �
0

�n;:,�:�:
,,

::,
0

;� :
0

�: ::d:�:
P

�o:
e 

c��
i

:;�� 
"�l:l en no:.ie d-:c pe. z , dos que troce.!-� o a:.1or pel" [Ôi;:_ç_c., -� ko'Vlad - ·;

1 • ' d., · t · - d ' · J-' C(_ r / ,; �}.r.1 ver10s e.unen-c,,r ie.ri-nen e -"' S prisoes e oper?.r10s, C'.':pone- _ , 
ses, estud�ntês, padres, intelectue.is �ue defende� e reivindicP� os jus-
tos direi tos dos oprir.üc1.os. Tor.12.nos conhecir.,ento de tortur-s e "'té de as-
��ssine.tos. SofreQos perseEuições de todo tipo. E, co�o se isto n�o b-s-
-:.2.sse, :-i.ir:id- e.firrr r.: �ue é .p2r-:- s-:ilvar d-::. destruiçfo, a noss-- tr-diç;;"o fu.ri 
dac.2. nos princÍ"!)ios do cristi,:,.nis::io, H'.'s rir-. verde.d e, o q_ue defonden ·é ll.lT12. 

socied�de 87 que o lucro é a�is i�port�nte que a freternid�de, onde o si� I 
te:12. vr le �é'.iS do i;:ue OS horiens C'_U0 nele S2.0 obri�--c1os? Viver, onde a nen t 
ti;·.-::. de uns poucos substitua a verci--de d.:,_ n-iorie. ;; ,. os f2.tos f--1"'.l n-is

. / 1. 
1 O t 

- Í 1 1 �t�º ' � ' do q_ue ."s p2. ? .vras. · - - os est20 2. e f 2.n _oor si. , -k 
t' < "") t_\.. , .>. 

f -�'"-, ..,,\ ( .:t� \ C. L-- 1 

e)?� di� ZG de novoobto de 1953, os S" e crdo te'.; :�ichel Le
Ven (;,ssistente da JOC dessa re:siio): �'r-ncçois D:rthou\ !:::rve Cro:-ueneo e 
o br,,sileiro JQ-..2 G-.-r;::-_ldo de. C: ··7.; for-:1 detid.03 1v. c··s- p"roc:ui2l, onde
nor&�. �o mesno te�JO foi rcvistrd� t5d� a crs r o lev"ra� livros cn-nusc�1
tos. Os qurtro padres for·�: cnc�rcer•dos e subsetidos" r6todos de tortura,
intorrorat6rios lonfos dur·nte :- noite, P�rn-nccer·m ne �ris io 75 di�s. 1 
r:o r.0�10nto est-5'.o soltos, poi·é:·i Pe ii.chcl est;_ confin., do en .cJ 10 En--izonte, 
co� n ojris2ção

.
de se �prosontrr t�d-s �s sc:�t·s-foir·s no �ú"rtcl do seu 

IPl-1. 
b) v:.r ios -�ovens tr-1y_,_1h-dores (nili t- ntes d e Joc) de B ·.lo P.orizort-

to estão scnc.�o procur r clos e:1 s1rs c-s-s e ·té nos.-,o no tr-b-1110. _1:;.uns 
. , ,,. . ,., , 

í Ja �ordor�� o e�pre:o, co- consequ�nci·s seri-s P"r' su�s f;::-n li-s, 

_ Un.d�les, roi '.)�ocur-cJo 2··, sur Cê_s-. Co:-io n�o est-vt, for:-r.1 �o 
seu trabrlho. ali, dois �gentes ·do DQPS o interrog?r-n o quizer-7 lev ! -lo. 
Os operiri�s d� socç=o os cercrr�D e n-0 dcix2r2� lev�r o ccnp-nhciro. 
M .. t��de cheg2r�n � f'bric� v�rios pol1�iais �r�2dos rere levf-lo, r.1as 
.. .... -:á h� via fugido da fábrice.. 

c) r:--: r:c··,êlo do :7"� de n::.rço, o co:-ivr.nto dos D� -_;c.-.nos en B:1 foi
invadido e cerc2do por un forte 2p2rato nilit r. O mcs�8 foi rcvist 0 do,-05 
q_ue.rtos vas

.
cul'�ados e ?., oi "r:liseu e í'··2i ,mdré, for-:7 i,,ti--i- cos a depor • 

..--.. � -··�" ·�•r.---.... --,......,.._,r:rT"'Tr- "4"1"'..;-,�,...,,..,.�·· 



PAULO .· > 
� l ,,. 

--�._.,li' 4 • ---�-- ·-·· .. 

2 a ) j ! o r: i .--: 2 ;5 d e j 2.n oiro .-s

i?1 

foi .inv:,did--. por r.1ilf.L:-rt:s 2.co�.p-�nh2dos poJo e·,,,,,�' r 0.:.-:.Cúri;:· de: SP. , 
Ticvistarai' tôe,. e e,,, e vasculhcrar tudo que ancon trarcn, J/ .

16,�o hs, n sede d: 

b) Dois .i ovcns trc. b· lhad ores ( ni li to:: te s de J oc) da. Vila Hé cn SP, ,f \ 
.,f 

\J r:y
"" foran pr '· n·: no ,,'. c'c n°.rço. ? :, · · · ,rcsos foconuoi cá veis, dur ntc u, n , q -,

n '.: , Sa '>e-se c:u e for· n n- ltre ta dos na Pri s 'o , sen pc lo :,cnos tcrcn sido , oF:" ,I�
A 

, . () ,. 
A Yd .f,,} 

oscute.dos entes, Dcssc b·irro he lo ocornios presos scn poderan receber ,o", �
Vi sita , 

í)'\".' ,/ 
Íl•{'. ;· 'I c) I:r.i J2los, dois --ssistontcs de J2c t;e�1 w--: tr"b-�ho no ueio rur-1:::?'For.,� ch • n,.d os no lo coronc 1 çue, de posse de ccr to n, ter i - 1 d o l!ovL,c n to, ch::,;:-:ou-os '� tenç?'o sÔbrc certos ternos no 'l'"'. teri" 1 consider-dos subversivos. �nbos· -�orP estfo sendo vigi�� os. 

RIO D:::; ,L,N:::JRo - C-B � j �00, 
/ e.) No dié: 25 de �12.rço pêssado foi ;Jrocur."do pelo.. ,,0líc12. o· st:., cr:-SR, Ti bor Sulü:, presidente I,torn.?.cionE-".1 do ;ij;yc, (J.:ovinento Intern-ci!�nal dos Tr�b2lh�dores Cristios). Co�o �le n-o estivessa, os polici�is ne te rdo dê: se· QCCso düi for, n eo s cu trn ba L'10 e o 1 evc. rc.n, Ti bor teve ç ua responder e._inc,_uérito no Rio e e::i DI�orizo!1tc, por n:::is de tL'72. so::i.,_ne.. ,:_2uprocer;so tem lic2.ç6:'o co::r o c2.so do Pe ; :ichel ... . , I J J-,_' 

contra elei co�o ag1t2aor ntcrn-cio�a • estf 8n 2nd2�ento, 

e no S:1I há c:!enúnci..,s ·fcit·s ·st� s6lto, nas seu procc�so .ô--
b) •• �csna lpoca de prisBo de Tibor (25/]/69), foi procurado na Vo 1 

�� 
1 

CI/BB pcfo DJPS de BH, o Pe i·;, noel <lo Jesus 1..ssi stonto ,L cioo, 1 do Joc) ., , ( l--
Cono 16 nco o cncontrar.-o, os ,·;csnos forec, ?D era, (Con.tro de Infor.c,ç"o 0/.
p2_réJ. .:.:;1Óric�. 1::-.tina), Co 110 t.-0 ::lJér:, l:<' n ;;-o estivc�;s0, c:cicri-ri o onclrrc;ço àoA Socrct:-.ri-do 11acion2.l dr. JOC e o cloJe. 

No dic'.l 25 de ,-bri1, un coronr.-1 cstovr: nov.�r1::mtc DCl. CNi:i"u e disse: eD, �loisio c,_uc iria publicer un odit21 de pris�o c:i todos os jorn-1s dol3r-.sil, co.so 0le n-o se ,>.prosont-ssc 011 br.:.-vc. No ctie 7 do r.1-10 2s 19 hs, csU.vcr-:·:1 no iío1-ro s;;o Crr1o,; Conde: mor�� oc,_uip0 n"cion�l d• Joc), 2 ngontos d2 p0Jíc1� fador21, ccdin�o jnfori'.1-".ÇÕes sÔbrc o 9es.so".1 dê Joc, Onde o:::t..,v-1.'1 •.. por que 2. c"se cst-v['_fechada, otc. Ncss- &poca t;d� � equipo ast-v2 viaj·ndo. No di2 8 d� D"io �s 7 hs, 3 aeontos d:: polícia fodor�l 0ntrr-r2�na casa d2 Joc, U:-1 dos rap2.zcs que estava n'?. c-:1s:i � foi o'.:Jri.s·.c:ido D. -brir o qu.:nto do Pa tleJ1001, donde lov::r-!1 c2rt.:ls e JJ"pÓis. Fizcr-r.i o rapaz d:'ru1:i ratr2.to fale.do do Pc .Janocl e dapois0Lv:.1rr1r: at6 ::. dcloc2cú. federalpara ;->rcenc'.1cr· um fich.:1 e O' confin.:::r2:J n::t e,:;. No di2 22 do n-:-.io, n,ci_ TV GLOBO Ce.n2..l ü, aprrocc11 a fotoc,r··FL" c1o f'c }í::nocl do Jesus e co1,1 1-11,1:1 inc1.ic2.ç5o tolcf'Ôn:ica p."r;, quon o v1sso fize12• - ' I , se a coI.1un1c2çao � policia fc�cral. 
Sabo-sa QUe tÔda esta procura quo fa:c� do Pc l�nool do Jesus,



I 

pt) it 

3 

porc:uG sou no::10 consta no c:-dcrno do Pc i'.ichcl <! s:r 11:-;sislcntc ;!, cione.l 
de. JOC. 

e) Ho jic. l?. de !:1:c rço pcl;:: r:1.:-nhi, o P r.::sidontn d., F.".FEG ( 7'.�dcr-ç .=:-o
dos As�ocüdos d�s F.�vol,:-,.s do Est-élo d;- GJ), snr Vicontc :2crrC::Í .. rc· l\2ri"no, 
foi preso no loce.l de tr b2lho. Felc:s .11 hs do 110s!'"'.O di<>., t."ribé·1 o snr

Abdies Jos6 dos Scntos, Presidente do Conso]ho Dolib0rativo da �.FEG e rai
lit2.ntc do. ;.;co (.,ç,":o C2.tÓlic2. O;icrf.ri ;:i), foi prÔso no trr.1xlho. Pelas 15 
hs d�ss0 l:lCs;10 dia, o snr José ri2.ri.:'. G ldo-,n� (Juca); ex-s ,.., cr<2t/rio de.· ... 
FJSi:.G e dirit<:mt0 da .. co, no noocnto (;::1 quo subia a f,vola, t-r.1bém foi pr.Q 

J :., 1 ·• 1 \.í <' , � 1,._--, , , • ,._ \ é ' • , \ , , , , \ ,. � e r -+ O 
so. -" 1 11cc 

ll:-.is tardo os tros for.::-�.1 loc-liz,1.clos na pr:i.s2'.o do-bOPS Er:i soguj_ 
da, tr:nsf�ridos p2.re. a 31 a. Delog:-ci� Distrital. �este Dolog-cia �s con
diçõ0s cra:.1 e.s .pior.::s possíveis, n.3'.o concebível o tr2.t,:1ento q_uc lh-2s dc
re.D.1 a u� ser'hu8�no. Frente a osscs condições nR prisf.o, rc-Jiz�r�rn e. grQ 
vc de.. fom0, jtmto co--. :1.2.is 12 presos políticos, c;uc 2stave.,.1 n2.s :.1osf.l-s con 
diç62s. Inici�r�n a grevo da fone no dia 15 do narço o est� durou 72 hs, 
nt6 sercn tr�nsrcridos. :stivcr-� presos 11 dirs. 

O ::otivo do sue. pris�o, foi por dofcmdcrcn junto cor, ,"S Associ"
çõcs dc Favela, a n::Q._rc:-:oç;".o d-s f·vcl·s, c:uc o rov3q10 ('.UC:ri=- f-zcr. Ere.n
a f::-.vor de. urbe.nize.çf'.o · e poss2 do loc�.1 e·, QU2 os f..,v2l -dos h- bi t::.r .• Esta 
posiçF:o dc }.l�b:::n_:i._Z_<"�:.fLQ o .r_o_s2,o_, o próprio Concrc-sso dos F-vcl�dos é cuc 
chc-�ou a ess� conclusão. 

RIO C-R-.: 1Q:': DO SUL 

a) En P8rto Al-Lrc ioi or��nizrdo nun h-j rro, por oc-sifo do di� lD
<lo Daio, un pequeno tc.=tro p:'.1'3. jovens op-..:r'rios. llo fir:, do tc=-tro, ,0 i:;2ntes 
do DOPS dere.r.i ord2!:1 de pris,;:o e.o P0 ;,fonso Hi tter, .. ssistcntc d2. Joc d,:,.çuQ 
la roGi5o, Tcrczinha de Jesus, �lccri e v'rios outros. 

' � ' 
For-:-.n leve.dos para e. prisE'.o as 19, jo hs o sa1re.f.l e.s Z da. rie.drugg 

da. Fora� intcrrog�dos e cnQu2dredos na L_i do Sa[ur nça H,cionel. Est�o 
soltos rgurrden<lo os resulto.dos. 

b) En H8vo H�nburGo por oc2sifo du un dissídio coletivo forrn pr�-
sos uns.40 opor6.rios c:uc discuti·.·· c11 .. � ,: 1.Jr,11.Jl!i" �;indico..1, -u;1,··nto cl-J 
salário. Os mesmos forori den-'nci,·dos pol�· 1iróprj�, dirclori.., do SindiCf'.to, 
que forneceu os nones ·, .,ndcrêços 20 pcs•;r,· 1 elo DOPS. 

p l1\ U Í 
e.) En Tcrczjno., D�.oi:;o, s,,·J.norisl: rospond,:--u a un inc:u6rito q ficou 

prêso dur-ntc 20 d:Vs, por c,:-, us,:- do surc .�ç:,o j 11nto ·-os ostudP.nt,!S e '.)Or tDr 
vendido o livro 11ií...,ll1or."r do Vic1o._" (Populorun 1-'roc'.rcssto -d .., pt., cl.,_ 0 o 1;icio
er,r-'rio) • 
. ' 

b) Lc-1· e J,lbcrico, r.ilit· ntcs d,�. Joe, c,;t-�o s:::ndo procurados pelo
d - .":',1,--.s vôcn ·d,::s, .. nvolv ;nc.l o no Si11dic "' to.Dops por caus� a aç�o cuc - -

_, . ... . .  .,...... ... ,---� ..... --,-... '1"111•1'°"""T' .... ,. -·· - .. - ' . .. --·-- ....... __.,._..,., .... ........... -.... ,. ........ � 
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b) Em Cr.:-.toús, 6 uili t:-ntcs do Joc tiv,cr.-,··· �u-:c se.ir d cid dn
A 

_ � - �, por-
dor o or:ipr.:)go por cnusc. d2. buscc. que o DOI'!� ,Jst.� f- zcndo c.1;10s.

e) D, Fr2.(:oso, o :Bispo q_uo ton tÔda U'1J. p;--.stor-1 volt�d-: pi'Lru o co.n-
. ,.  

, ponos, os t�. tot.-ü1:1on to ccrcc.::do, rouniõ0s vii:;ia.d.· s, pro['.rn.,.12. de r,idio con
sur�do, otc. 

a) Po Taicil (Itaj2Í), ost� rosp,ndcndo inqu6rito por c�us� do seu
tr�balho na zona c2nevioirn. Jo�o Ánsolmo, dirigontc da ACR (�ç�o C2t6l ic� 
Rur�l), cst ! fichedo na �osrn� D�log".cia. 

e.) 1!o di � 15 do d "'zo:·1'oro de 1968, os p-dros D!rio e Podre e dois lcj. 
.<;os for'r:1 pr2sos. Dopeis d2 ;:liss-:. houve u!l- r ow1if:o 0�1 prop·'r,:,.çfo dur:a fn.§. 
te pnr� a nfo do Po P�dro QUO pl·noj-vn p-ss-r o Nat-1 co, ;10. D:pois dcA 

�rcj:, p.<-rc 
dÚzio. do ho--

s� rouniffo os dois loigbs ospor�v-� que os p·dros fcch�sson e 
sciro�. N3sso ,ooonto chog-r-�1 virias cnrros policieis e u�
r,;011s 2.r:-:1:.dos cuo inv:,.dir··:·1 n ieroj:: par.-,_ p<egJ.r os f'.U-:-tro. 

,, ,. 

t!:--.s -prir.i.:irn.s cinco noites o qu·.tro di �s, os p,dr-2s fic-r-n prce; 
SOS nU!.�:1. situo.ç-5'.o difÍcil, nu:·,.- S:-.12. pOQUOn", S.31'1 VOntilc.çi:o, SC;:;J j�.nol:>. S

1 

intoloré:voln,rnto q_u.--:.nto o :-,b'.?.fc.dc .. lJs le:iE;os fora:i pr0sos o-: condições piQ 
· ros do QUO os pn(ros. O , ri'.ndo c_ri!:.o dos p:-.dros, 6 c:uo ;los public.:-. v:-.� S.Q
1:1ano.l:1:.nt,J 150 c_Ópi:-.s_ dur1 bolctin no qu.::.-.1 .:1pont::.ve>.�1 c.s injustiç-·s e c:;iss:-'
ri:-.s do povo e fizer�� críticc.s nos rospons!vois.

b) Po Cnrlos, :,ssistonto d:-... CR U1c, ::-o Cc.tÓlic;;_ nur.::.-1), co, tr--b-,lho
nJ. zona c2.n2.vicirJ., alSn elos choe;_u,Js co:. os usineiros o ch�.·.-d-s no IV E
xtrcito, (cst� fichcdo no DOPS), ostf �ªº"Ç�do do aortc se ontrcr 07 dc
tor�in2clos Eng�nhos.

e) Cordoiro, dirigonto rcgion:cl do. J ... c, foi ob:dg-.do J. d.:::ix:-._r de vi
sitAr certos Cng.::nhos, porQU� ri6n olc7cntos do c-toqucso s�o �c.:.itos.

d) Z:.1Torr.:.ir.-,_, zon::. :-.çuc".r0ir<'., Jos6 ,:; .. -·'lindo, nilit-ntos.dc J-c,
;3ofror"!:l fort.:s pr.::ssõos por cst:0 r,J!1 �ndondo 1 'lí l�10r.-r do Vidé'.1', Trinta
oxo�plercs do livro forrn apro�ndlfos o Jos� s�ndo p rsctuido foi obrig�do
a ab::.ndon-?.r o ·Engenho.

e) No di, z6 do n"io ÚJ tiro, o P..: :,ntÔnio J:unric.uo Fcrr-ir." N.:!to,
foi trucidado. � víti�C'., entro outr·s tortur s sofrid-s, foi -n-rr·d�,
bnforc2da, er�"st0d� 6 r0cobcu t�;s tiros n� e-beç a .

No di" so6uinto D. Eolsor declarou QUC ,::;dsto u·-,a list- do :}2
p.:sso'.?.s_quc dcvcP sor nort�s e na qu:-1 ost�v? o nono do Po h:oriruo. O
que levou D.·HJldor ccnstat�r �ua o �ri7c foi c0�.:.tido por u� grupo cx
tro:::ista ouo se 0�1unhe. 2.0 tr2.bc-.lho do P� 1; nriquc.

. .. - . 

--

'· 
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Diante disso não hf cano nffo· rc"gir. IT�o 6 n2i� possível c�l�r 

e deixar tudo pelo o_u.::: S. N�o S n�is possívol �or cristão s6 no pcnse.mcn

to t cne;uQnto que a noss'.'. aç5:o estivar tÔdo ela volt�da p:.ra g:.:i.r-ntir o 

nosso confÔrto, os !lQ.�sos pri vilÓgios, e. Jl.Osse. tr2.no_uilidndo. t:=:o ó r.1<.: is 

possível ser crist�o o assistir passivencntc a t-nta injustiç�. 

dof,mdcr [l.qu3lcs ir:.5'.os o_u�, pondo Oi.l jÔ�.o sua iiborde.do o 2 t.5 suo. vidé,, 

estão a procura da vcrd-odc, U,-::: ve1·d:,_de c,_1.H:: n::co é tcoriP, nas une. vord2.-

de de aç�o o de lut�. 

Ao toi;,ar u::i=> ?.ti tudo nos· j1.u1t.-Dos a css2. busc3. de. vord,,de, que, 
-�

se foite. con todo o nosso cr.iponho e toà2 ;, noss" honostid"dc, nos lov.-�·l'cz

5� dúvida p2.r� ::1-is porto do ·cristo. Se, no ont<>.nto, nos o�itir:.1os, · ::,� __

t" 0v1_..,� : ... °}J 
, I 

�Ni>-, ;,.:i\0-.�.1Y:..c-.,w.o Yt.<2,injustiça, .:::steronos n.:1;-nclr ,.__ r"D5<.:A 
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Nós, jovens trabalhadores, diante de uma 
conjuntura manifesta, não podemos 

silenciar. Assim, reinvidicamos: 
* Escola Pública para todos, democrática
e de boa qualidade, em todos os níveis;

* Direito ao primeiro emprego
* Direito ao Jazer e a cultura

Cronograma 

D�o • 24/04/94 

- 8 :00 h • Recepçio (Bingo da Ami2Jlde)
- 9:00 h - Objetivo do encomro
- 9:40 h - Exi'bição do -.ídeo
- 10:40 h - Comentário Geral
- 11 :20 h - Intervalo (Dinâmica de Grupo)
- 11:40 h- Almoço
- 13 :00 h - Inicio das discursões
- 14:30 h - Plenária
- 15 :30 h - Palestra" Participação e Orgmizaçllo da Juventude •
- 16:15 h - Questionameolos
- 16:30 h- Lanche
- 17:00 h- Avaliaçlo
- 18:00 h - F.acen-ameolo
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AÇAO e CIDADANIA 
JORNAL DA FASE-RIO - FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - AGOST0/93 . 

PLANO DE COMBATE À FOME E À MISÉRIA 
Um desafio na Baixada Fluminense 

Comitê Estadual dá 

incentivo à criação 

de novos grupos 

Pág.2 

; 
,.. � -

Caxias e Meriti se 

unem à UFRJ para 

acabar com a fome 

pág.3 

., 
•• 
•• 

{" 
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O Plano de Combate à Fome e à 
Miséria já conta com a efetiva participa
ção de diversos segmentos da socieda
de civil. O objetivo imediato é matar a 
fome de milhares de famílias indigentes 
em toda a Baixada Fluminense. no en
tanto, os projetos que abrangem as áre
a3-de t:l.Juçaçao, sauáe, habitação, sa-

. neamento, e outras, precisam ser viabi
lizados. Os comitês vão surgindo, po
rém esbarram na questão da falta de 
verbas. Os mutirões são organizados 
em algumas comunidades mais caren
tes e a questão do saneamento básico e 
urbanização, mesmo com poucos re
cursos, começa a ser vista pelos própri
os moradores. O convênio com a UFRJ 
facilitará alguns trabalhos para as co
munidades de Caxias e Meriti, no entan
to, os outros municípios da Baixada 
Fluminense e Zona Oeste também se 
mobilizam. Veja o que os comitês estão 
programando para as diversas comuni
dades. Páginas 6 e 7. 

Sociedade Civil opina 

sobre o convênio . 

com a Universidade 

Diretor da Fase fala 

da Ação da Cidadania 

contra a miséria 

Págs. 4 e 5 Pág.8 



AÇÃO E CIDADANIA 

EDITORIAL 
, 

Movimentos populares: pela Etica na 
Política, contra a Miséria, pela Cidadania 
A sociedade se organiza e diversas entidades se articulam para responder ao desafio 

lançado pelo Movimento pela Ética na Política.,Ação da Cidadania contra a Miséria e 

pela Vida. A proposta de um programa de combate a fome, inicialmente proposto pelo 

Partido dos Trabalhadores -PT, ganha a sociedade e o governo, passa a ser coordenado 

pelo sociólogo Betinho e pelo bispo D. Mauro Morei/� com a participação de diversas 
ONGs - Organizações não Goovernamentais e movimentos populares no Brasil inteiro. 

A FASE, uma ONG de educação e desenvolvimento com mais de 30 anos de trabalho 

junto aos movimentos populares e sindicais, se enganja nessa luta. Esta publicação 

mostra um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido, no Estado do Rio de Janeiro, 
pelos movimentos e entidades com as quais temos profundas relações. 

Ao mesmo tempo, não poderíamos deixar de levantar algumas reflexões sobre essa 
grande campanha que mobiliza amplos setores da sociedade brasileira. 

Em primeiro lugar, é importante registrar que os pioneiros dessa ação pela ética na 

política contra a miséria, pela vida e pela cidadania, são os próprios movimentos sociais 
no Brasil. Estes que, historicamente, têm se organizado para lutar, inicialmente contra 

o regime autoritario que vigorou no Brasil por mais de 20 anos, e posteriormente pelos
direitos sociais, ainda tão fortemente violados na nossa sociedade.

Os movimentos populares, esses verdadeiros "comitês", têm sido na periferia do Rio 

de Janeiro e na Baixada Fluminense, um dos poucos sujeitos coletivos a se levantar 

contra todas as formas de exploração, opressão e exclusão de grande parcela da 
população trabalhadora. São esses sujeitos que têm lutado por direitos sociais, progra
mas, políticas públicas e, enfim, por reformas estruturais tão necessárias à realização 

da justiça social na nossa sociedade. 
A respo:staparparlc do& g,av.,rnns munici.mL� esfadual e federal, tem sido, no entanto, 

muito aquém das necessidades populares. Em segunao [ugar, porflinto, 1! bom nao 
esquecer que a impunidade, o cliente tismo, a corrupção, e os interesses privados, ainda 
são a marca da grande maioria das administrações públicas no nosso país. E dessa vez?
O que podemos esperar desse compromisso governamental de desenvolver um prog�ª':1ª
de combate a miséria, pela vida? A resposta a essa pergunta depende, sem duvida 

alguma, da organização e da pressão da sociedade sobre os rumos do nosso_País._ 
Entendemos que essa ação da sociedade tem o mérito de fortalecer e dmami:'1r a

organização popular; resgt;1tar e valorizar os sentimentos de s�lidariedade,fratermdade 

e éticas humanitárias. Esses objetivos são em si bastante valwsos e serv�m �e pres�u
postos para wna ação contra a miséria e por uma soociedade fundada na J�tiça s?cwl.

No entanto, é preciso reafirmar que essa já tem sido, talvez em escala m_ais_ reduzida, a 

ação da sociedade organizada. Falta a contrapartida dos_ poderes p�Lic�s. Faltam

reformas estruturais. Faltam direitos sociais. Faltam canais de parllcipaçao popular.

F alt11 cidadania. 
. _ _ 

A ação da sociedade, com gestos de solidariedade e auto-org�mzaçao, nao pode

esquecer a responsabilidade do poder público, que tem a _c�pacid�de de res_po_:1der,

através de políticas governamentais, ao resgate da grande divida social com milhoes de

excluídos da cidadania. 
A fome não pode esperar. Mas as respostas imediatas tambéfr! podem e deve_m ser

dadas através de reforma agrária e reforma urbana, que combinada! com açoes de

distribuição de alimentos e auto-ajuda, se constituirão nos grandes instrumentos da 

construção da cidadania e da justiça sacia l. 
Esse é O grande desafio dessa ação: Esse é o ex�mplo qu� vem sendo dado pelos 

Comitês organizados na Baixada Fluminense e no Rw de Janeiro. 

EXPEDJENTE 

O Jornal AÇÃO E CIDADANIA é u,ma �publica�
ção da Fase Rio - Federação de _Orgaos para
Assistência Social e Educacional. CGC 
33700956/0011-27. Av. Presidente Wílson, 113/ 
1.302-Centro/RJ. Tels.:220-7198/262-2565. 
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Av. Pres. Wílson, 113/1.302-Centro

AGOST0/1993 ) 

Comitê Estadual dá incentivo 
a criação de novos grupos 

Uma das principais 
atividades do Comitê 
Estadual, atualmente, é 
o estímulo à formação
de comitês. Diariamente
são recebidas dezenas
de ligações onde as pes
soas pedem informações
sobre como se deve pro
ceder para formar um
novo grupo. No Grande
Rio existe hoje cerca de
50, devidamente regis
trados por uma equipe
de coordenadores, onde
quatro deles são funcio
nários do Banco do Bra
sil que estão à disposi
ção do Comitê. Um dos
objetivos é fazer a inte
gração com os outros
comitês, formando um 
canal de comunicação 
entre eles.

Primeiro a ser funda-

do no Estado do Rio, o 

Comitê Estadual está se

organizando e pretende

atuar nas áreas de cultu

ra,saúde, educação, ha

bitação, saneamento, 

emprego e alimentação. 

Cada área representa um 
grupo com um respon
sável que faz parte da 
Comissão que discute a 
ação da cidadania como 
um todo. As reuniões 
acontecem todas as sex
tas-feiras e servem 
como um balanço do 
trabalho que está sendo 
realizado. 

Para formar um co
mitê é preciso apenas 
que o grupo seja forma
do por diversos seg
mentos da comunida
de, ou seja, formado 
por uma variedade de 
representantes da co
munidade, como a igre
ja, associações, popu
lares, empresários etc. 
0 Cnm_;u� P�• ' r 

rece, ainda, car 1 as

com todas as informa

çoes necessárias. 

O Comitê funciona na 

A v. Marechal Floriano,

114/13\> andar, no centro 

do Rió, e os telefones 

são: 276-4560 e 276-

4316. 
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UFRJ, Caxias e Meriti: Unidos no combate a miséria, pela cidadania 

O "Movimento pela Étic.a 
na Politic.a, Ação da Cidadania 
coon tra a Miséria e pela 
Vida", cordenado pelo soció
logo Herbert de Souza (Beti
nho ), passou a contar, desde o 
dia 11 de junho, com a partici
pação da UFRJ em sua luta 
contra a fome. O objetivo do 
convênio é regular as ações en
tre a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e o Movimento 
de Base, no que se refere a 
cooperação técnica, cientifica, 
em suas atividades de ensino, 

pesquisa e extenção. Surge, as
sim, um novo projeto, mais 
forte, com novas esperanças: o 
PROJETO CONTRA A MI
SÉRIA, E PELA VIDA 

A Catedral de Santo Antô
nio, em Caxias, foi o loc.al es
colhido para a solenidade que 
contou com a participação de 
cerca de 300 pessoas. O reitor 
Nelson Maculan Filho, afir
mou que o papel da Universi
dade é pensar sobre o futuro, 
tentando resolver os proble
mas enfrentados no dia-a-dia. 

O Convênio 

Em seu discurso, Betinho se 
mostrou bastante confiante na 
mobilização de todo o Brasil 
na I uta contra a fome. 

O convênio foi assinado, 
inicialmente,entre a  UFRJ eos 
representantes das comunida
des de Caxias e São João de 
Meriti, pois a Universidade já 
tinha iniciado alguns trabalhos 
com instituições e movimentos 
organizados dessas regiões. A
partir dessa união, as comuni
dades mais carentes poderão 
contar com o apoio de profis-

Nelson Maculan• Reitor da UFRJ 

sionais que irão desenvolver 
projetos de melhorias nas áreas 
de sa úde, nutrição, habitação e 
na ajuda aos pequenos produ
tores rurais. 

Fazem parte convênio: a Fe
deração das Associações de 
Bairros de Duque de Caxias 
(MUB), a Federação das Asso
ciações de Moradores de São 
João de Meriti (ABM), o Sin
dicato dos Profissionais de En
sino (SEPE), Casa de Cultura 
de São João Meriti, Universi
dade Popular da Baixada, Mi
tra Diocesana (Diocese de Ca
�ias e Meriti) e a Federação de 
Orgãos para Assistência Social 
e Educ.acional (FASE). 

UFRJ: projetos 
para agosto 

Contando com a participa· 
ção de representantes das Fe
derações de Bairros de Duque 
de Caxias e de São João de 
Meriti, da Casa de Cultura de 
Meriti, do Sepe e da Universi
dade Popular da Baixada, a 
UFRJ planejou e implantará 
quatro novos projetos para a 
área de educação. São eles: 
Curso de Reciclagem na área 
de Literatura Infantil, Projeto 
Educação em Nutrição e Saú
de, Capacitação de Merendei
ras e um projeto para obter da
dos sobre vários aspectos da 
rede escola pública estadual e 

municipal da Baixada. 

Em Caxias, a UFRJ 
se alia à Igreja 
e a Prefeitura 

O Bispo Dom Mauro Mo
relli e o prefeito Moacyr do 
Carmo, além de outras entida
des civis também assinaram o 
convênio com a UFRJ, na Ca
tedral de Santo Antônio. No 
mesmo dia em que foi feito o 
acordo de trabalho conjunto 
entre a Universidade e a comu
nidade de Caxias e São João de 
Metiti, o prefeito de Caxias 
Moacyr do Carmo declarou 
que a prefeitura tentará acabar 
com dez favelas em áreas de 
alto risco. 

A Favela Parque Vila Nova, 
para Dom Mauro, é uma das 
áreas consideradas de maior 
prioridade. Técnicos, profes
sores, pesquisadores e alunos 
da Universidade visitaram a 
favela para recolher informa
çõ_es sobre o local, O governo 
federal libera recursos para 
construção de mil casa em Ca
xias. 

A Prefeitura de Caxias pre
tende criara Omselho Munici
pal de Habitação e, segundo o 
secretário de Ação Social, 
Ruyter Poubel, irá colaborar 
ainda oferecendo técnicos e o 
organizando mutirões para a 
realização das obras. 

Meriti leva à Câmara Projeto de Lei para o Passe Livre 
O Comitê contra a Misé

ria, pela Cidadania, junto as 
entidades civis, mobilizou 
toda a população de_ São 
João de Meriti na luta pela 
conquista do passe livre nos 
transportes coletivos urba
nos. Visando transformar o 
passe estudantil em lei, foi 
entregue à Câmara dos Ve
readores um" Projeto de Lei 
de Iniciativa Popular", onde 
foi incluída uma lista com 
cerca de 14 mil assinaturas, 
o que garante que a lei seja
votada.

As discussões em torno da 
questão do passe livre, quan
do se trabalha contra a misé-

ria e a erradicação da fome, 
baseia-se no fato de que os 
gastos com as passagens, 
para as populações carentes, 
são muito elevados. Uma fa
mília com dois filhos que pe
gam ônibus para ir à escola 
gasta, por dia, Cr$ 78.400 e, 
por mês, Cr$1.724.800. Isso 
equivale a um litro de leite e 
dois pães todo dia, o que sig
nifica que o café da manhã 
está sendo substituído pe!os 
gastos c;om as passagens uti-
1 izadas para ir à escola. 

Visto como um direito da 
população, poi�_as linhas de 
transportes pertencem ao po
der público, a concessão do 

passe deveria ser lei e estar 
incluida nos contratos de 
prestação de serviços. Caso o 
projeto seja votado e aprova
do, as empresas que não cum
prirem as determinações es
tarão sujeita� a punições de 
advertência , multa e suspen
são temporária ou cassaçãoa 
da concessão de funciona
mento. 

As entidades responsáveis 
pela elaboração do documen
to são: a ABM ( Fed. Mun. 
das Assoe. de Mor. de São 
João de Meriti), SEPE ( Sind. 
Est. dos Profissionais de Edu
cação ), Casa da Cultura de 
São João de Meriti, Meriti 

mais Mulher, Igreja Católica 
de Meriti, FASE (Federação 
de Orgãos para Assistência 
Social e Educ.acional ), CAC 
( Centro de Atividades Co-

- -�----

munitárias ), CEDAL ( Cen
tro de Direitos Humanos Ana 
Lúcia ), Associação dos Apo
senta dos e Associação de 
Creches da Baixada. 
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A SOCIEDADE CML DIZ O QUE PENSA SOBRE O CONVÊNIO COM A UFRJ 
O convênio assinado entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e as comunidades de Caxias e São 
João de Meriti significa um grande passo para as lutas contra a miséria e a recuperação da cidadania. 

Todos estão confiantes de que a atual condição de vida das populações mais carentes pode ser mudada e 
trabalham, juntos, para isso. Saberemos, a partir desses depoimentos, o que algumas pessoas, 
diretamente envolvidas na campanha, pensam sobre o convênio e quais as suas expectativas. 

DelmarJosé 

Administrador da 
Casa de Cultura 

de São João de Meriti 

O convênio firmado 
entre  os municípios 
de Caxias e São João 
de Meriti e a UFRJ é 
de grande importân
cia, pois traz a Uni
ve r si d a d e  p a r a  u m  
campo h á  muito tem
po esquecido que é a 
organização dos mo
vimentos populares .  
O conhecimento téc
nico e universi tário 
deixa de ser priorid_a 
de das  elites e chega 
finalmente à Baixada 
Fluminense. A partir 
desse convênio, já te
mos programado, in
clusive, um seminário 
que busca discutir a 
cul tura na  Baixada .  
Nesse  evento a uni
v ersida d e  pode nos 
ajudar no sentido de 
s is t emat i za r  as dis
cussões e também na 
troca de experiência a 
nível cultural. 

Quanto ao proje to 
e m  s i ,  o comba t e  à 
fome, a finalidade é 
desenvolver principal
mente o espirita de ci
dadania na população. 

Padre Adelar 

Vigário da Paróquia 
Parque Araruama. Faz 

parte da equipe de 
coodenação da Pastoral da 

Diocese de Caxias e São 
João de Meriti e do 

Comitê de Meriti. 

O convên io  surgiu 
de uma motivação so
cial. Na Baixada as ca
r ênc ias  soei a is são  
múltiplas e a Universi
dade poderá prestar um 
grande serviço na área 
de pesquisa, por exem
plo. Após um levanta
m ento de  dados das 
principais necessida
d e s  da B a i x a das,  a 
UFRJ poderá trabalhar 
junto às prefeituras no 
sentido de prestar as
sessoria e na elabora
ç ão de  proje tos nas  
áreas de  saneamentos, 
saúde, educação, habi
tação e outras. 

A tarefa a ser cum
prida pela Universi
d a d e a b r a n g e a s  
questões estruturale 
política com o cuida
do de não cair no as
sis tencial  ismo, mas 
trabalha r  na  c apaci
t ação  dft..pro je tos e 
aj_udar as populações 
a adquirir a cidada
nia.  

Maria Ines S. Bravo 

Profa. e atual diretora 
da Escola de Serviço 
Social da UFRJ. Atua 

nas sub-áreas de 
saúde/nutrição e na 

história do Movimento 
Popular Urbano. 

O convênio é de funda
mental importância, pois 
vai valorizar uma formação 
profissional mais voltada 
aos interesses dos movi
mentos populares. O ensi
no e a pesquisa serão repen
sados a partir desse trabalho 
de extensão. A elaboração 
de um diagnóstico, ou seja, 
o levantamento das priori
dades irá colaborar para que
se alcancem os objetivos
em cada área.

A Universidade deve
rá assessorar os Conse-
1 hos Municipais de Saú
de, que são os órgãos de 
saúde dos municípios. 
Busca-se também recu
perar a história de lutas 
dos movimentos popu
lares dé 1988 a 1992, 

Em cada área temáti
ca,ou seja, na educação, 
saúde,saneamento, habi
tação ou outra qualquer, 
a UFRJ poderá colaborar 
não só traçando planos 
de ação a partir das prio
ridades, mas também em 
outras atividades. 

Fernando Campos 

Presidente da ABM 
Faz parte do Comitê de 

Saneamento Básico. 

O grande problema da 
Baixada Fluminense cai 
na questão da alimenta
ção. Não adianta ter a vi
são de que colocar comi
da na mesa das popula
ções mais carentes seja a 
solução de todos os pro
blemas. 

A UFRJ pode contri
buir na mudança da polí
tica da Baixada, na cons
cientização da importân
cia  do resgate  da 
cidadania e acabar com a 
atual política conserva
dora dos grupos políti
cos. 

Até quando podere
mos garantir a cesta bási
ca? Não se sabe. Por isso 
é importante fazer com 
que as populações ques
tionem seus direitos. A 
universidade poderá aju
dar a criar condições 
para que as pessoas pos
sam sair em busca de 
seu próprio alimento. 
Existem pontos impor- · 
tantes que contribuem 
nesse sentido como, por 
exemplo, a liberação do 
passe livre para estu
dantes. 

Bartiria Lima da Costa 

Secretária Geral da MAB 
(Federação das Associações 

de Moradores de Nova 
Iguaçú) 

A UFRJ tem uma equi
pe de profissionais que 
poderá nos auxiliar muito 
em todos os setores, no 
entanto a área de pesquisa 
pode ser bem mais explo
rada. A comunidade de 
Nova Iguaçú enfrenta pro
blemas que poderão ser 
melhor detectados através 
do mapeamento e conse
qüente levantamento das 
prioridades. A Federa
ção já vem recebendo, há 
um certo tempo, algumas 
propostas de melhoria 
para determin.ada;:; áreas, 
o que demonstra que os 
movimentos populares 
existem e precisam ser 
incentivados. 

Em Nova Iguaçú, o 
contato com o Betinho 
surgiu a partir da neces
sidade que sentíamos de 
poder realizar alguns 
projetos com apoio de 
orgãos públicos. uma 
vez que a grande maioria 
da população não dispõe 
de recursos financeiros. 
Um convênio como o da 
UFRJ pode ajudar, em 
muito, a todas as comu
nidades carentes. 

"Nunca surgiu um 
movimento tão rico 

. 

e expressivo no 
país como esse. É 
pela cidadania que 

o Brasil será
Salvo".

Dom Mauro 

Morelli 

Antônio Felix 

Centro de Apoio do 
Movimento Popular da 

Zona Oeste - Campo 

Através deste convê
nio, de grande criativida
de, a Universidade sai do 
patamar meramente inte
lectual e se põe a serviço 
da comunidade. Esse 
tipo de serviço já poderia 
estar sendo prestado há 
muito tempo. A Campa
nha vem mudar a atitude 
de quem precisa e de 
quem tem para dar. Exk,
te uma grande força que 
mobiliza a direita e a es
querda no combate à 
fome. A comida é só o 
início. A Campanha 
pode, ainda, mostrar a 
cara do Brasil, os desca
m isados, os carentes, 
sem subterfúgios. 

A dinâmica da coisa 
não pode ficar só na cú
pula sem participação 
dos professores e alu
nos, porque assim ha
verá motivo .de preocu
pação. Os alunos pre
cisam ser incentivados 
a participar da história, 
sem a obrigação, por 
exemplo, de realizar os 
trabalhos a título de 
cumprir uma carga ho-
rária, um estágio. O que 
está acontecendo é que 
quem está ajudando a 
matar a fome são as pró
prias pessoas que estão 
causando a fome. 

Francisco de Assis 
Presidente da Federação 

de Moradores de 
Belford Roxo. 

O convênio é de grande 
importância, não só para as 
comunidades de Caxias e 
São João de Meriti, como 
para todas as outras. E fun
damental que se extenda a 
outras comunidades e por 
isso tentaremos contato 
com a UFRJ. Pelo que fui 
informado, Belford Ro�o 
teria acesso às universida
des estaduais para viabili
zar seus projetos. No en
tanto, não sei até-onde vai 
o poder de fogo das esta
duais. Seria fundamental
que não houvesse divisão
entre universidades esta
duais, e federais por re
giões. Mesmo tendo con
ta to com �s estaduais,
queremos estabelecer
contatos com as federais
também.

Caxias, Belford Roxo 
e São João de Meriti 
não se diferenciam em 
termos de problemas·. A 
Baixada sofre dos mes
mos males, inclusive 
pensamos em uma in
terligação dos cómitês 
de toda a Baixada Flu
minense no sentido de 
fort,decê-los. Algumas 
questões devem ser dis
cutidas juntas, pois em 
termos de violência, 
transportes, habitação e 
emprego, por exiemplo, 
é tudo a mesma coisa. 

Arthur Messias 

Vereador de Nova Iguaçú 

De fundamental im
portância tanto para o 
movimento popular or
ganizado, como para o 
governo municipal, o 
convênio com a UFRJ 
traz para a Baixada Flu
minense o conhecimento 
acadêmico. No entanto, 
a inclusão de Caxias e 
São João de Meriti deixa 
a sensação de vazio em 
Nova lguaçú. A comuni
dade se sentiu fora desse 
processo. 

A UFRJ fica próxima a 
-Caxias. Dessa forma, po
deria considerar o contato
também em Nova Iguaçú.
Quando soube do convê
nio, tentamos, junto à pre
feitura uma extensão, mas
não conseguimos. Conti
nua remos tentando . A
Universidade vai oferecer
estagiários para trabalha
rem em unidades médicas
em Caxias e Merití e, tal
ves, no Hospital da Posse
em Nova Iguaçú. Essa ini-

ciativa iria beneficiar
toda a Baixada, pois o
hospital hoje se encontra
praticamente fechado.

Tentaremos, numa es
pécie de desafio, um 
convênio semelhante 
com a UFE que é tam
bém bastante avançada. 

Raimundo Nonato 
França 

Presidente da MUB 
(Federação das Associações 

de Bairros de Duque de 
Caxias) 

Está faltando um entro
samento maior entre a 
UFRJ ea comunidade. Nas 
áres de educação e saúde já 
estão sendo realizados al
guns trabalhos mas, no ge
ral, algumas questões dei
xam a desejar. O convênio 
é bom e pode funcionar. 
Talvez não estejamos sa
bendo explorá-lo. 

A prioridade de Ca
xias, nesse momento, e 
fazer um trabalho de base 
nas regiões mais carentes, 
como Vila Nova e São 
Bento. A prefeitura tem 
feito muito pela comuni
dade e está cedendo um 
terreno para a construção 
de casas para o pessoal de 
São Bento que vive numa 
área de alto risco. Precisa
mos de verba para a com
pra de material de cons
trução, pois pretendemos 
erguer as casas num es
quema de mutirão com os 
próprios moradores. A 
UFRJ pode nos ajudar, 
junto ao governo federal, 
nesse sentido. 

"As reformas 
estruturais tanzbém 

são necessárias, 
mas é preciso 

ter em mente a 
urgência da 

situação. 
Solidariedade não 

pode ser 
confundida com 
paternalismo''. 

Herbert de Souza 

Nelson Maculan 

Reitor da UFRJ 

Temos uma obrigação 
de pensar não só no futu
ro, mas também no pre
sente. O trabalho rea-
1 i za do  e m  c o n t a t o  
com o movimento de 
b a s e  é impor tan te ,  
pois significa uma .troca 
onde levamos o conheci
mento técnico e recebe
mos uma orientação po
pular- na coordenação 
dos universitários. A 
UFRJ está entrando com 
pessoal atuando nas áreas 
de Saúde, Educação, Me
dicina, Serviço Social e 
outras, além de recursos 
materiais. Na área de saú
de, realizamos um traba
lho onde dispomos de oito 
hospitais, com um total de 
1000 leitos. Um deles é o 
hospital de crianças (Insti
tuto de Puericultura e Pe
diatria) que fica no Fun
dão. 

Dizer que o Brasil é 
pobre é uma inverdade. 
Não há cobrança das 
classes média e alta no 
sentido de fazer com 
que o g�verno priorize 
certas áreas. A verdade 
é, que a indiferença é 
maior que a miséria. 

li 
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A Sociedade Civil se 
organiza. Surgem os Comitês ... 

O Movimento Popular Organizado tem buscado responder ao desafio da 
"Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida". São muitas as 
pessoas que se interessam, os comitês vão surgindo a cada dia e o 

movimento vai tomando força. Alguns comitês já estão formados, têm 
projetos: e outros, ainda em formação, também precisam ser conhecidos 

e merecem ser destacados. 

São João de 
Meriti 

O Comitê está traba
lhando para conseguir, 
junto ao governo federal, 
empresários e outras enti
dades os recursos para a 
distribuição de alimentos 
nas áreas carentes a partir 
dos esforços realizados 
através do mapa da fome. 
Além dessa ação princi
pal, os demais projetos 
envolvem o passe gratuí
to para o estudante em 
todos os níveis; criação 
de Centro de Abasteci
mento Municipal, para 
aquisição de alimentos 
mais baratos; criação do 
Conselho Municipal do 
Bem-Estar Social e Polí
tico, que permitirá uma 

Nova lguaçú 

O Comitê está em 
fase de estruturação. 
Um dos projetos refe
re-se à criação de sub
comitês , por bairros. 
A geração de empre
gos para a comunida
de local também será 
priorizada e, para isso, 
pretende-se entrar em 
contato com a Prefei
tura, Associações Co
merciais e Industriais 
para � formação de 
propostas e soluções. 

A Casa da Cultura de São João de Merili realiza trabalhos culturais com as 
crianças das comunidades mais carentes do Município. 

política de habitação po
pular e saneamento bá
sico para as áreas mais 
c a r en t es .  Ainda  em 
conjunto com a UFRJ, 
serão elaboradas pes
qu isa s n a s  áreas  de 
Educação, Saúde, Habi
litação, Movimento Po
pular e Gestão Urbana. 

Será feito, ainda, um 
levantamento das en
tidades que prestam 
serviços de assistên
cia, como a manuten
ção de creches, para 
que se possa propor 
algum tipo de expan
são, verificar as difi
culdades e traçar po
líticas no sentido de 
tentar  resolver os  
princi pa is pro bl e-
mas. 

O comitê irá promover 
no próximo dia 04 de se
tembro, na Sendolândia, 
um show beneficiente 
com jogos e artistas de 
renome, onde a entrada 

será um kilo de alimento 
não perecível, que serão 
distribuídos às famílias 
carentes. 

terrenos  em Nova 
lg u a çú, po r  o nde 
passam as redes de 
ele t r ificação  da  
companhia. Nesses 
locais, pelo alto ris
co ,  n ã o  s e  p o de 
construir moradias, 
por isso o comitê já 
está  vend o  com a 
Light a possibilida
de de construir neles 
granjas, floricultu
ras ou  desenvolver 

A Light dispõe de outras atividades. 
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Duque de Caxias 

Técnicos professo- Atendimento à Mu-
res e pesquisado- lher, da LBA (Rua 

res da UFRJ visita- Tenente José Dias, 
ram o Parque Vila 207), que tem uma 
Nova para recolher equipe de profissio
informações sobre nais dando atendi
os problemas que mento ginecológico, 
atingem a comuni- psicológico e realiza 
dade. Após a con- palestras sobres pla
clusão da pesquisa, nejamentofamiliar, 
serão e laborados método contracepti
projetcs de urbani- vos e distri�ui pílu
zação. A população las gratuitamante. A 
de Caxias conta com LBA está oferecen
o apoio de Dom do cursos de mani
Mauro Morelli, pre- cure, corte-costura e 
sidente do Conselho pintura em vidro, 
Nacional de Segu- gratuitos, com início 
r ança Aíimentar no dia 04 de agosto. 

o 
"0 
õj 
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"O 

Cerca de 70% da população brasileira �ive em total miséria
_- �s condifôes de 

habitação são as mais precárias possíveis. Em Caxi:is, o comlle tem pro;etos de 
erradicar as favelas localizadas em áreas de alto risco. 

(Consea) e bispo de 
Caxias. 

O comitê conta 
com duas associa
ções: Centro  d e  

A outra associação é 
a Federação das As
sociações de Bairros 
de Duque de Caxias 
(MUB). 
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CAMPO GRANDE 

it 1, , • -. 

escolas, empresários, igre
jas etc. As comunidades 
mais carentes como a Vila 
Paciência, Antares, Nova 
Aliança e Nova Cidade se-

BELFORD ROXO 

Instalado recentemente, o co
mitê vai trabalhar inicialmente 
em três questões: emprego, vio
lência e a fome. A população 
local já começa a se interessar 

· pela Campanha e, apesar da atual

fase de estruturação, algumas

idéias já estão sendo postas em

prática. Na praça principal será

instalado um balcão de doações

onde a população poderá deposi

tar alimentos que serão distribuí

dos, pela Femab (Federaçãoo das

Associações de Moradores de

AÇÃO E CIDADANIA 

. a se- beneficente onde os ingressos
serão trocados por quilos de 

o irão alimentos. O show deverá
atuar nas áreas da habitação, acontecer no Ítalo Del Cima ou 
saneamento, educação, saúde e no Centro Esportivo Miésirrio 
transporte. Para a primeira da Silva. Além de artistas da 
quinzena de agôsto o Comitê comunidade, serão convidados 
está programando um show outros artistas famosos. 

Belford Roxo), às comunidades 
mais carentes. 

Os trabalhos estão voltados, 

também, a conscientização da 

população da importância da par

ticipação de todos. Quanto à 

questão dos empregos, o Comitê 

pretende buscar o apoio dos em

presários locais no incentivo a 

mão-de-obra local, pois para as 

pessoas que trabalham no centro 

da Cidade, por exemplo, os gas

tos com condução são muito al

tos. 

I \ 
'/ \ 

', 

Endereços 
dos Comitês: 

:f 
t 
r
.... 
í 
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A Ação da Cidadania contra a Miséria e pel� V!d�:
f • e •d-• � écnicos professo- Atendimento a Mu Um Desa 10 ot1 1ano nc:1� resepesquisado- lher, da �BA (Rua

Jorge Eduardo S. Durão
Diretor Executivo da FASE

A Ação da Cidadania con
tra a Miséria e pela Vida já 
constitui hoje uma realidade 
significativa em termos de 
mobilização popular na Bai
xada Fluminense. Dadas as 
características da Baixada, 
que representa uma grande 
área de exclusão e apartação 
sacia I onde a miséria e a fome 
são problemas de massa que 
dão a marca da realidade so
cial local, os desafios que se 
colocam na Campanha têm o 
seu alcance multiplicado, 
embora no essencial estejam 
colocados para todas as re
giões do País em que se dá a 
atuação da Campanha. Esses 
desafios precisam ser identi-

� �il&t� ��������e�

- '"�DT �- -� 

inspirar em iniciativas já em 
curso em outras regiões ( co
meçando pelo próprio ma
peamento detalhado da  
fome), como por exemplo a 
distribuição de cestas bási
cas, produção e distribuição 
de farinhas enriquecidas 
(para reforço alimentar), res
taurantes populares, etc. 

Comunidades locais, Igrejas,sindicatos, entidades de
apoio e ONGs como a FASE e outras, pela Universidade,
por todos aqueles, enfim que
estão engajados na Ação da
Cidadania contra a Miséria e
pela Vida e, sobretudo para as
entidades e lideranças mais
envolvidas nas lutas perma
nentes dos setores populares
destes municípios.

te salarial: não cedem nada,não querem pagar impostosdevidos, não abrem mão de
que os trabalhadores sejam os
únicos a suportar o peso da
luta contra a inflação.

tos populares estão lutando,já agora também, e de umaforma mais ampla e inovadora, através da Ação da Cidadania contra a Miséria e pelaVida. Na Baixada Fluminen-

o Prefeito expressou o seuceticismo com relação amuitos projetos que acab<1-riam esbarrando ,,_ .ru,ca de
recursoi, o,a, não podemos 
n:cuar diante dessas dificul
dades. É preciso prosseguir
nessa árdua luta que é a dis
puta pelos recursos públi
cos, pois públicos quer dizer
do povo, e aqui identifica-

Por outro lado, é preciso 
também encontrar formas 
de senbilizar, mas em cer
tos casos, inevitavelmente, 
de pressionar e vencer a in
transigência de setores da 
iniciativa privada, indife
rentes à miséria e, muitas 
vezes, diretamente interes
sados na sua exploração. É 
chocante a reação de certos 
empresários de transportes 
coletivos à reivindicação 
do passe livre para os estu
dantes, quando se sabe o 
que isso pode representar 
para os magros orça111c,ncos 
familiares. 

" ... É preciso dar prioridade
aos investimentos e ao 

custeio nas áreas sociais:
saúde, educação, assistência

social, habitação e 
saneamento. "Ao discutirmos os proble

mas relativos ao encaminha
mento prático da Campanha
contra a miséria e a fome,não
podemos perder de vista o
pano de fundo político dessas
questões. Não podemos es
quecer que o país não conse
gue hoje estabilizar a sua eco
nomia - vivendo à beira da
hiper-inflação - nem encon
trar um novo rumo para o seu
desenvolvimento, porque 'os
ricos e poderosos, que conti
nuam lucrando com a infla
ção e a concentração de ren
da, não se dispõem a fazer a
menor concessão no sentido
da redução da pobreza e para
acabar com a miséria. Basta
ver as posições assumidas
nos últimos dias pelos repre
sentantes dos bancos, do co
mércio e da indústria nas ne
gociações com o governo e os
trabalhadores sobre o reajus-

''É preciso prosseguir
nessa árdua luta que é a
disputa pelos recursos

públicos, pois públicos
quer dizer do povo ... "

Ora, toda essa intransigên
cia dos bancos e dos grandes
grupos econômicos, já de
nunciada pelo próprio Minis
tro da Fazenda, Fernando
Henrique Cardoso, torna
cada vez mais grave a situa
ção de falência do Estado, o
que torna inviáveis as políti
cas sociais da saúde, educa
ção, segurança alimentar,
habitação, saneamento, bem
como uma política de segu
rança pública que ponha fim
à violência e .ao extermínio
praticados contra os pobres e
miseráveis. 

É nesse quadro que a So
ciedade Civil e os movimen-

se, a dimensão dos problemas
enfrentados e a natureza per
versa de certos setores domi
nantes locais, inclusive com
as notórias relações entre in
teresses econômicos e o cri
me organizado, colocam de
safios específicos para a
Campanha. 

mos um campo importante
de atuação para a Campanha
onde há muita coisa a ser
feita também a nível muni
cipal e também junto ao go
verno e ao legislativo esta
duais. É impossível conci
liar o discurso oficial que
fala de prioridades no com
bate à fome e à miséria, co
meçando por tomar iniciati�
vas junto às Câmaras Muni
cipais  no sent ido do
remanejamento de recursos
do orçamento de 1993 para
a tender às necessidades
emergentes e garantir as
prioridades. Paralelamente

Um primeiro ponto im
portante é a necessidade de
vincularmos a presente
Campanha às lutas perma
nentes que vêm sendo de
senvolvidas pela comunida
de da Baixada - por exem
plo ,  nas· questões do
saneamento básico, da habi
tação e da saúde - pela utili
zação adequada dos recur
sos públicos em benefício da
população. Nesse sentido
pareceu-me sintomática a
fala do Prefeito presente ao
ato de assinatura do convê
nio da UFRJ, com o MUB,
ABM, SEPE, FASE, Uni
versidade Popular da Baixa
da, Casa de Cultura de São
João de Meriti, além das pró
prias Prefeituras. Em sua fala,

é preciso dar prioridade aos
investimentos e ao custeio
nas áreas sociais: saúde,
educação, assistência so
cial, habitação e saneamen
to. Há ainda um amplo cam
po de ações emergenciais no
qual as prefeituras podem se

Para concluir, quero deixar
bem claro que as cobranças e
pressões legítimas e necessá
rias sobre o poder público, e
sobre empresários que se
opõem às medidas de redis
tribuição da renda, não são
contraditórias com as inicia
tivas diretas dos setores da
população para remediar as
situações de emergência que
são há muitos anos o cotidia
no da classe média igualmen
te e de setores do empresaria
do, favoráveis à mudança so
cial nessa Campanha, mais
chances teremos de vencer as
resistências que interesses
poderosos opõem à luta con
tra a fome e a miséria mesmo
quando, cinicamente, fingem
participar da aparente unani
midade nacional que a Cam
panha despertou. 



ESTAUO DO HW r,E J.'\SEI!tO

CÁMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU 

CLIPPI!lG SO32S !.OTÍCIAS S r:ossA AVALIAÇÃO SOBRE A 

CO.:JUNTU?.A :rv:m:rcIPAL. 

Aqui estamos nós para falar novamente de política municipal, 

ao que parece, nada mudou neste município. 

O Ministro da saúde, Henrique santillo, veio a Nova +guaçu , 

discutiu com alguns setores, Falou bastante, fez um grande estardalh� 

ço junto com o PreEei to Al tamir Gomes e na "hora H" ••• nada! o Hospi

tal da Posse continua como estava antes. Paralelo a isso, o sucatea -

menta dos Postos de saúde fez com que atendimentos de triagem ou pri 

meiros socorros não acontecessem. Um exemplo·concreto é a trnidade Mix 

ta de Jacutinga, onde foram instaladosapa.relhosdentários, raios x, , 

etc ••• ,e estão virando sucata. 

Dando sequência a u."llê. série de aberrações, nos deparamos com 

a situação dos Postos de saúde do Projeto Cáritas, que estão parados 

esperando recursos para o seu .funcionamento. 

O nosso Mandato, em conjunto com o Mandato da Dep. Est. Ro

se Souza, realizou em Miguel Couto, no Centro de Nova Iguaçu e na 

Posset um ato em de.Pesa da saúde, contra a corrupção e o sucateamen

to. 

Todos nos sabemos que, infelizmente, a Semana Inglesa terrni 

nau e o horário "livre" já está em vigor, crescendo ainda mais a ex

ploração aos comerciários. Por outro lado, os Vereadores que tinham 

pedido uma CPI para apurar as responsabilidarles do PT em relação a e 

xaltação do Sindicato dos Comerciários na votação da Lei,retiraram o 

pedido; até porquê, não chegariam a conclusão nenhuma, visto que, os 



argumentos usados pelos Vereadores nao tinham lógica, nem procedimento 

legal. Apenas manobra política. Agora, em relação ao horário "Livre" , 

cabe a Fiscalização da Licença Especial (composta por Vereadores), fa

zer com que os direitos dos comerciários sejan preservados. 

o Orçamento do Município para 1994, foi votado na câmara Muni

pal. A Bancada do PT apresentou 17 (dezessete) emendas e apoiou uma e

menda do Movimento de Mulheres, assinada pelos vereadores Nagi e Maurí 

lio Manteiga, sobre a criação do Abrigo de Mulheres vítimas de Violên

cia. 

As nossas emendas foram as seguintes: 

• Educação para Controle e Brradicação das Doenças Transmissíveis; __

• Programa de creches Comunitárias;

• Programa para Prevenção e Atendimento à saúde e Higiene Bocal:

.• Abrigo para Menores;

• Expansão da_ Rede de Saneamento;

• Projeto de Reciclagem para o Magistério, campanha de Fluoretação nã�

Escolas;

• Programa Especial. da saúde da Mulher;

• Programa Especial para Técnicos·· em Atividades Culturais;

• Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos;

• Programa de Educação Ambiental nas Escolas Municipais;

• serviço de Prevenção e Atendimento à Tuberculose;

• Programa de Reabilitação e Medicamentos para Tratamento de Hansenía-

se;

• Implântação, Manutenção e FUncionamento d o Conselho Tutelar da Crian

ça e do Adolescente;

• Abertura de Novos Leitos e Aquisição de Kits para Aidéticos;

• serviço de Atendimento Especializado â Crianças Excepcionais.

Todas essas emendas visavam contribuir com a melhoria da quali 

dade de vida da popUlação através da Educação na.saúde, na Vida e Am -

biental. Iruelizmente, segundo o líder do Governo na câmara, Sebastião 

Corredeira, só quatro anendas foram consideradas de interesse social , 



foram elas: 

• Abrigo para mulheres vítimas de violência;

• Alfabetização de jovens e adultos;

• Educação ambiental e educação para cont!'ole de doe..�ças transmissí-

veis.

Na ... ··-almente a bancada governista (a naioria) votou em peso 

contra nossas emendas, sendo que, o vereador laurílio votou favoravel

mente em duas emendas, isto porque er�� ��e.�das oriundas de seus proj� 

tos. Somente os vereadores X:inha e Margareth Moraes acompanharam a ban 

cada do PT na votação das emendas. Agora cabe ao movimento popular a

companhar a execução do orçamento e desses programas de tra:.)alho que 

conseguimos aprovar. 

Quanto ao plebiscito para a enancipação de !!esqui ta, a popul� 

çao não compareceu, não dando quorum. De qualquer nodo, cabe ao prefe� 

to atender as reivindicações daquela comunidade·e, naturalmente, de ou 

tras áreas do município. 

Os ventos moralizantes da "OPERAÇÃO :MÃOS LIMPAS", recaem so

bre a elameada Iguaçu. O ex-prefeito Paulo Leone, cinco anos ap6s seu 

·afastamento, foi condenado pelo TCU (Trib�al de Contas da união) fi -

cando inelegível por cinco anos. � ••• A justiça foi feita!

Mas a mem6ria do povo é curta," principalmente porque somente 

agora está sendo descoberto que Leone, como corrupto, é apenas um ini

ciante, pois Fábio já dacurso de mestrado. 

Como podemos observar, na Baixada e especificamente em Nova 

Iguaçu, além de água e saneamento, falta moralidade e transparência / 

com a coisa pública. 

� a Nova I�açu de Tinguá, da Serra de Madureira, de jaceru-

ba,de são Bernardino e dos laranjais que chega ao reconhecimento Naci9 

nal, nªo por suas reservas ecológicas ou pelo gingado do seu povo tra

balhador, mas sim, através de mansões, entidades fantasmas e "pilantr� 

picas" do Dep. Fábio Raunheitti e de seus 11muchachos 11 como Valdir Vile 

la, dono da rede de escolas ABEU. 

somente agora a imprensa da ouvidos a denúncias çue sempre 

foram feitas por nós do PT e do movinento popular, justamente por isso 

está acontecendo em N.I. um fórum do Movimento pela ttica na Política, 

discutindo formas de mobilização e atuação sobre esses fatos políti � 

cos. 

t importante lembrar a máxima popular: 11 Rei morto, rei pos -

to1" Porque enquanto Fábio cai em ruina, avança outro lobo em pele de 

cordeiro ••• Nelson BOrnier, o homem que tem articulado a entrada de 



diversos políticos do PL (Partido Liberal), i�pulsion211co cJ. articula r 

ção de prefeitos da Bai:cada, através desta ridícula associcJ.ç-ão e via 

bilizando a vinda de ministros e autoridades ao �u.�icípio. Constilllte -

mente "Nelsinho" defe.�de a p-..mição e.os corruptos do esque..--::.a do orçame� 

to, mas não explica suas ligações perigosas co� a tal �áfia. viversos 

poli tices entram de "mala e cu.ia" no esque."r.a .:el si:nho, após a!1os de tu 

tela "FABIANA". 

Esperamos que o povo nao se iluca mais. Jos cespe i::1os com 

a esperança de que algu;:ia coisa mude nos próximos 15 dias. At8 lá, um 

grande abraço! 

Mane.ato Popular Vereador Derli Silveira 

Câmara dos vereadores-Gabinete do PT. 

Trav. Rosinda Martins, 71-gr.309. 

Centro, Nova Iguaçu. 

TEL.: 767-7755 (R.B3) 
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�AMPANHA NACIONAL 

INTl<ODUÇÃO: 

A JOC é uma das poucas organizaçôes da clas�e trabalhadora no 
Brc:tsil que tem uma história tão longa E· com mui ta·- pesso.::i.s que 
passaram por ela, que tem o respeito dest,,s e de inst:1. tu ic;:·Ges e 
yue a conh.:::cc.-rn. 

A relação da JOC 1.:.om eêJsas pes::;oas nàc• tem revet·ticlo 
suficienternent,e: ern .3.poio politico, fint1.ncei::-·o e ou técnico par·;;, 
formação e oegani::aç:!io da -Juventude t!'abalhadot'e., bem ccmo i:•at',:1. 
gue os atuais militantes da JOC conheçam a experiÊ·ncia militante 
através de testemunho pessoal do;'3 ::1dul t.C12 qui:, pa::::sat'::1m pelo 
movimento .. 

Diante Jesta si tuaçào su:i e a neCL'Ssj �!ade :.!e aprc•fL:t1d: r a 
solidariedade e o intercámbio entre antigos jocistas,a111igos e a 
JOC.B, por isso a 28ª Assembléia Nacional de 1993 definiu como 
orientação a re::1J i::.açào de uma "CAMPAN!JA NACIONAL"' per?nsnente em 
solidariedade ao movimento 

E:..;s�1 cam;,.::J.nha ter2i corno i:•ublico alvo. a.ntic,c.� .Joci.<::,t3.s •. él.r:ügo.:.: gue 
tem sinq:,.=J.ti.'3. ;·el.'3. prc,posta e àção da JOC.B. 

0E.JETIV0:3: 

* Contribuir na auto
�ons�gUentem�nte d� JOL

-=:ustent.::1-çi:io f111anc,:·i l'"\ 
I n te e nac i orw. J. 

d,::\ ,JOC. B 

-� Construir uma r·ede de apoio político, tfcnic,-; s financeir·o
er,tr·r:: antigos 

0
1ocistas e amigos da. ,JOC. B. 

� ExtenJer e fortalecer a JOC.8 entre a juventude trabalhadora 
atravês desta rede de apoio. 

CONTATOS E RELAÇÃO COM ANTIGOS JOCISTAS E AMIGOS: 

Promover atividades de confraternizaç&.o entre antigos e atuais 
jocistas e a.niigos qu,:: simpatizam corn o movimento. 

Convidar antigo jocistas para participarem em 8ncontros da JOC 
a nível local e nacional. 

Criar comissões misLas de antigos e atuais Jocista�. 



Editar boletim a nivel nacional para troca de informaçôes entre 
antigos e atuais jocistas de várias regiôes. 

Levar os antigos e amigos da ,JOC cornpr·eender e assumir ?. 

solidariedade com a JOC a nivel nabional e internacional. 

Apresent1;1r ó.9s amigos e antigos da ,JOC somente propostas d.e apoio 
a projetos gue iremos concretizar de fato. 

Envolver os antigos e amigos da ,JOC. B na prepara.cão e realização 
das atividades em comemoração aos 50.anos "da JOC no Brasil. 

Cadastrar permanentemente a nivel de cidade e nacional os antigos 
jocistas e amigos da JOC,reunindo a maior quantidade possivel 
de �adas sobre cada um, considerando: nome completo, endereço, 
idade. profissão. em gue periodo participou da JOC. se assumiu 
algum.3. responsabi lida"de no movimento, qual sua relação ho;i e com 
a JOC e sua atuação pa�itica e social atualmente. 

A coordenação nacional ampliada tem o 
cadastros feitos a nivel de cidade em 
nacional. 

papel de reunir os 
um único cadastro 

Contatar e manter relaç�o com grupos de antigoe j0cistas que já 
se reun,;,ro. 

Pedir a antigos jccistas gue escrevam no BM matérias sobre a joc 
nos periodo em que pa��aram pela JOC, e também dar informes sobre 
o desenvolvimento da campanha a nivel nacional.

ARRECADAÇÃO E ADMitHSTRl\ÇÃC 1 DE CONTRIBUIÇÔ!<:S !:i'IN/l.NCEIF'.AS: 

Segundo orientaç,.§.o d,�finida na 2B� Assembléia Nacional da JOC. B 
a Campanha Nacional será realizada todo o mês de Agosto,tendo 

seu ponto mais alto no dia 25 (Dia da JOC.!nternacionall. 

Durante aquele mês devem ser realizadas várias atividades de 
confraternização. celebração. intercâmbio e de arrecadação de 
contribuiçôee financeiras junto a antigos jocistas, pessoas e 
organizaçôes amigas da JOC. Além destas atividades a Campanha 
Nacional deve resgatar importância e a atitude dos militantes 
doarem um dia de �alário para a organização da JOC a nivel 
Internacional. 

Será enviado todo o mês de Agosto um pedido 
financeira a todos os antigos jocistas e 
registrados no cadastro nacional. 

de contribuição 
amigos da JOC 

Tod&e as cor1tr-ibulçóe::i finm1celras arrecadad.:\:3 Jurant� as 
atividades d:1. Campanha Nacional .serão depositadas no caixa 
nacional da ,JOC. IJ. por i.sso não elevemos comprometer com despesas 
da ação a nivel local. 



,, 

ETA.!?AS: 

' I ' 

Des'9.:fio permanente: 
• 1 

. . l l ' ·, 
Os militantes deve1�1· recolher e. enviar ao cadastro nacional os 
dados dos antigos jouistas e �nigos da JOC. Bem·como registrar 
esses dados no cadastro de cidade. -·.··, , ! 

;. 
Até 30/07/94: 

• ',l 

Enviar .::o cadastro nacional os dados dos antigos jocistas e 
amigos que receberão o pedido de contt'il>uiçi3.o financeira em 
.Agosto de 1994. 

I 

Até 30:'0IJ/9'1.: 

A e�uipo nacional envia os pedidos de contribuição 
financeira aoa antigos e amigos cadastrados. 

Até :JÇ)/11./94: .. " / .• f : ,' 
.-,

.... J ... .  !,. { 

Ter registrados no cadastro nacional os dados de 1.000 pessoas. 

Env i2.r a prime ira 
Nac ion.s.l. 

ediçao do boletim informativo da Cami;,anha 

Até 
.Ter 

:Jü/0!3/�;l.J: 

registrados no cada�tro nacional o� dados d� 4.000 
j 

,, • ·' 
1:,e:_;soas. 

' • - ) '.;t • ..

Enviar a segunda ediça·� do bolet.jm inf,::-rmo.tivo d.:1 Ca:nponha 
N.:1cional. 

j. 

I 
' 

• j J 

,, . ,• 

"· 

. 
. 

• \.•J 

• 
I 
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( 
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28� ASSfil1BLÉIA NACIONAL DA JOCB 

PROPOSTA DE PAUTA PARA ASSEMBLÉIA NACIONAL 

� Retomar. avaliar e projetar a ação da JOCB em todos os seus 
aspectos tendo como referências as orientações tiradas nas AN/88-
90. 

ABERTURA INTERNA: 

* DINÂMlC..'-\: um militante das
norte) apresentar 

e saudações. 

regioes, (sul, sudeste, nordeste e 
expectativa, delegacões dos Estados 

Um assessor apresentar as expectativas e os assessorespresentes. 
Apresentaçfa) dos convidados e CNA.
Objetivo da AN ser apresentado de forma cordel ouencenacao. 

Aprese�tacao da pauta e regulamento geral. Leitura, esclarecimentos, complementaçôes e aprovação .

.Ai'fÁLISE DE CONJUNTURA:

* Objetivo: Desenvolver aná.lise da conjuntura nacional einternaciona: nos aspectos: Politico, econômico, ideologico e ::3oc ial. Aprofundando causas e reflexosdesta para a. clasee trabalhadora e que perspectivasapontamos pa:r·a o Movimento Operário. Mo'.rimento Popular,e Movimento Estudantil. 
Tendo como referência esta análise na projecao da JOCB.

\ Pontos par·a Discu5ç;a_o ·1 
� a) Na con,juntura brasileira o que significa o projeo Neo-libe:..�a1?Como se reflete? 

b) Qu�l o significado da revsão constitucional e eleiçoes 94 naatµal con.juntura? 

c) Qual tem sido a r-eaçao dos trabalhadores e as respostasdo Movimento Operário, Movimento Estudantil e Movimento Popular a esta conjuntura? Quais as perspectivas e qual o nossopapel neste contexto? 

],. 



'� l2in.sirni..Q.Q.: Trabalho ,�:n 2:rupci, cartazes e colagens, levando em conta 
a si tuaçi:io da e· l,:tase traba.lhador·c,, ca.usas, mec-ânismos de 
dominac-�c do si3tema e reação diante disso. 
Plenário, e��osjção de cartazes . 

.C..QQRDENACÃO· HéJio e AUQe..,__

ANALISE DA JJTT: 

;J< Qbj§tivo: Car-ac-ter-izar· a .JJTT de hoje, seu:::: problemas, valores, 
aspiraçôes e reações. 

Pontos para Discu2c.são: 

a) Quais os problemas @�is sentidos pela JJTT nesta conjuntura?

b) De g_ue forma e la tem :3·3 expressado?

e) Quais os desafios que se apresentam?

* lli.nâroli;:-ª: traba.lhos em gr·upo, teatro, aprofundamento dos desafios.

AÇÃO DO i:10VItt1ENTO: 

Obj�tivo: Resgatar e av&l��r e �Ç�J de 
i:, J. timos anc:3, local:i.zanclo 
projetando-a. 

movimento desenvolvida noz 
dificuldad�s e avanços, 

,5' a) Gu.al a nossa concepç&o da aç,:ao da JOC? 

b) Que re6posta nossa �cão tem dado à realidade da JJTT? Quais os
desafios?

e) Como avaliamos nossa E·.t.uaç;à,:, nos diversos eE:paços: Bairro,
escola, par-tido, tr-abalh..:,,{Igreja .... no que avançar?. 

d) Como te:n se dado a iniciação à JOC, que pa;:;:soe dar?

.�e) Cornos temos garantido a formação através da ação, levando em

conta o planejamento e revisão? Quais as necessidades? 

·t) Como temos g3r-antido � metodologia na eção (análise, planejamento
e revisão)? Passos a dar-? 



• 

g) O que entendemos por ação c;omui;1? Cor,10 se 0x�,·res3a.? Nec2ssidades
e desafios.

h) Como tem sido a intervençêo da JOC naa inst5n�ias do Mov.Sindical
Popular e Mov.Estudantil? Como deve se dar? CL. que critérios a
princípios? Necessidades e desafios.

MEIOS: 

CONGRESSO: Avaliar o MEIO Congresso e o sigr.ificado deste na ação da 
J®CB, tendo como referência o 39, 4Q, e 5Q CNJ!, 
considerando: 

- Objetivos,
- formação,
- Organização,
- Jovens �tingidos,

Nível de intervenção na zealidaó� pesaoal o coletiva.

SEMANA INTERNACIONAL DA J.JTT: Qual a avaliacac, g_uc se fn.z dn SIJT 
nos aspectos: 

- temas,
- conteudo,
- organizaçao das cidades,
- participaçao da JJTT,
- Que ação ela tern gerado?
- Exigências?

* Dinâmica: grupos e plenário.(utilizar subsidias)

COORDENADORES: Zezé e Lour:de..a.._ 

ESTRUTURi\. COORDENAÇÃO E FORMAS DE OR.GANIZAÇAO: 

* Objetivo: Avaliar e projetar estrutura, formas de organi:.:;ação e
coordenação da JOC, retomando conceitos. 

Pontos para Discussão: 

a) Que espaços existe� para os jovens trabalh&dorsa e wilitBnte�?
Que conteúdo se utiliza nesses espaços? Os espaços e conteúdo
correspondem as necessiddes da a�!o? Por que? Necessidades e
passos.

b) Como a ação 
Nacional?

,-,,,-;P? 

. d d �� , -e coor .ena a a nivel 

* filn_âmica: grupo, plenário e painel.

CQORDEBACÃO: AJmir- e Hélin.

3 
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EXTKNSAO E FORTALECIMENTO: 

* Ob.ietivo: Resgatar e avaliar as experiencias vividas, projetando
como devem ser os próximos desafios. 

Que avaliação fazemos da extensão e fortalecimento 
considerando: 

As experiências das equipes nos grandes centros. 
- A extensão às cidades novas.
- Avanços, dificuldades, necessidades.
- Como foram desenvolvidas as orientações nas bases e a

nível nacional?
- Como essas experiências devem ser desenvolvidas?

* Dinâmica: Grupo e Plenário. (utilizar subsidias)

COORDENAÇÃO: Marli e Gw.&J;L... 

FINANÇAS: 

* Ob.jetivQ: Resgatar, ave_liar e pr·ojetar as finanças da JOCB,
considerando: 
- A educação financeir·a militante, e seu assumir a
nível local/nacional e captação de recursos.

Pontos para Discussão: 

a) Como as cidades têm se ol'.·ga.nizado para garantir as finanças do
movimento a nível de cidade/Estado/Região e Nacional?

b) Quais os meios que existem? Que passos dar?

c) O que as cidades tem feito de concreto para assumir o Caixa
Nacional?

d) Qual a parte que cabe as cidades assumirem? Que passos dar?

* Djnâmica: Plenário e Painel. (utilizar subsidias)

ASSESSORIA NACIONAL: 

* Ob.ietivo: Retomar, avaliar e projetar o desenvolvimento da
assessoria a todos os níveis. 

4 



Pontos para Dj :=;cus.�.ãQ: 

a) Eleição da assessoria,

b) Como coordenar esse processo?

e) Qual a import�ncia da assessoria?

d) Como contribuir com a assessoria desde as bases?

* .lllnâm_i.Q-ª.: Plenário.

Q)_QfJ).ENACÃO: AdevAj r· e Melhf.!.� 

JOr.I 

Objetivos: Definir nossa participação no processo de revisao da 
Declaração do r,r·incíi::,j ns;: e DP.F; Elej çõeF: Inter.-naclonais. 

REVISãO DA DECLAPJ\ÇÃO DE PRINCÍPIOS: 

Retomada do processo da JOCI. 

a) Qual o significado desta revisão?

, b) Como participar?

1 

ELEIÇÃO INTERNACIONAL: 

- Informes,
- Retomada do processo de Eleição Internacional,
- Passos a dar.

* Dinâmica Plenário.

COORDENAÇÃO: Nena e RonaldQ.� 

PLANO NACIONAL 

* Obje:t.bl.Q: Projeçã.o da JOCB para os próximos anos, refletindo as
discussões feitas nesta Assembleia. 

* �: - A equipe do PAN, apresenta aos delegados, em plenário,
proposta do Plano. 

- Forma.cão de grupos por· Regiões e/ou Estados para
complementações gerais e específicas.

- Aprovação do Plano em plenário.

C00RDENACÃ0: Angélica e Amaur·i. 

5 



OBS: As cidades que estão em processo de :inicia.ção pa:r-ticj_para0 
da AN com direito a voz e não a voto. 
Segue a mesma orientaçao os assessores 3 convidados. 

RECEPÇÃO responsável: Alice. 
INFRA-ESTRUTURA responsáveis: Almir e Go,nes 

Cristina VR 
Luiz Cláudio. 

SAUDE // 
ADMINSTRAÇãO E TE;30URARIA // 

PROGRAMA E HORÁRIOS 

DIA 16/07 

DIA 17/07 

DIA 18/07 

DIA 19/07 

DIA 20/07 

DIA 21/07 

Tarde - Credenciamento .......... 16:00 &2 :9:00 horas 

Manhã - Café ................... . 7:3� &s �:30 bor2s 
Credenciamento ........... B:30 �5 8:30 heras 
Abertura ................ 10:00 ãs 12:30 horas 
Almoço .................. 12:38 às 13:0C horas 

Tarde - Análise de Conjuntura ... 14:30 &s �B:90 horas 
Janta ..... -----------·_ .18:30 às 19:30 horas 
CeJebração .............. 20:00 h�cJe 

Manhã - Café ..................... '7: ;Ji:J e� ;:3: :3ü hor ::,t., 
Grupos.(análise.conj) .... 8:30 às 12:30 horas 
Almoço .................. 12:38 es 13:30 horas 

Tarde - Plenario ................ 14:00 �s 16:00 horas 
Janta ................... 18:30 33 :9:3J ho�es 

Manhã - Café ..................... 7: 3i'J e.e :3: S0 · ho:�·o.s 
Gupos.(análise jjtt) ..... 3:36 ls 12:20 horas 
Almoço .................. 12:38 as 13:30 hora� 

Tarde - Plenário ................ 14:00 ãs 18:00 horas 

Manhã 

Tarde 

Janta ................... 18:30 as 18:30 hore3 

Café ..................... 7:30 
Grupos.(ação do mov. ) .... 8:30 
Almoço .................. 12: 30 

às 8:30 horas 
aE! 1:?.: 30 t.oraa 
às 1.S: 31:.J 

Grupos.(ação do mov. l ... 14:00 ãs J.8:00 horas 
19:30 horas LI anta ....... _ ........... 18: 30 às 

Manhã - Café ..................... 7: 60 i-i.s 2: 30 horas 
Plenário.Cação mov. ) ..... 8:30 às 12:30 horas 
Almoço .................. 12:30 ãs ��:30 horas 

Tarde - Grupos. (ação. mov. ) ...... :�4: 0(1 à.s 13: ç;J0 hora:3 
Janta ....... , ............ 15: 3(1 às J..9: 30 horas 
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DIA 22/07 

DIA 23/07 

Manhã - Café ..................... 7:30 
Plenário.Cação mov.) ..... B:30 
Almoço .................. 12: 30 

Tarde -·-Plenário. (ação mov.) .... 14:00 
Janta ................... 18: 30 

ÊJ.c• 8:30 hor·ó.s e �  

às 12:30 horas 
às 13:30 horas 
às 18:00 horas 
às .19:30 horas 

Manhã Café ..................... 7: .3�1 às 8: 30 horas. · 
Grupos. (estrut/organ. ) ... 8:30 às 12:30 .. horas, .. --
Almoço .................. 12:30 às 13:30 horas 

Tarde Pl.enário.(painel) ....... 14:0,.:, às 18:00 horas· 
Janta ................... 1B:30 às 19:30 horas-

Noite - Debate c/JOCI ........... 19:30 

DIA 2.4/07 Manhã - Café ...................... 7: 30 · às 8: 30- hora-s·· 
Grupo-s. ( ext � /fortaL ) .... B: 30 ·às 12: 30 horas .. __ ; 
Almoço ............ _ ...... 12: 30 às · 13·:·30 · horas 

Taide - Plenário.(ext./fortal) .. 14:00 às 18�00 horas 
Janta ................... 18:30 às 19:30 horas 

t"°l"St-t\ -> 0C)J:tf-

DIA 25/07 

DTA ?.ô/lóT 

DIA 27/07 

DIA 28/07 

Manhã - Cb.fé ....................... 8: 30. às 9: 30 horas 
FOLGA ................. · ... 13:30.às 12:30 horas 
Almoço .................. 12:30 ãs 13:30 hora� 

Tarde - FOLGA .................... 14:-00 as 18:00 horas 
Janta ................... 18:30 às 19:30 horas 

l-:lü.:..,h?: - CR fr=, .••••........•••••••• 7: 30 às lj: ao hu.r·,:.,5

Pler1ário. ( fir1ançaB) .......... 8: 30 às 12: 30 horas 
Almoço .................. 12:30 às 13:30 horas 

Tar·de - P-lenário. (:finanças) .. , .. 14:ün FiB 1R:c-io l toras 
Ja.nta ................... 113 :30 às 19: 30 horas 

Manhã - Café ..................... 7:30 
Plenário.(Assessoria) .... 3:30 

às 8:30 }1or.9.s

às 12:30 horas 
Almoço .................. 12: 3 1ô 

Tarde - Plen§rio.(JOCI) ......... 14:00 
Janta ......... : ......... 18:30 

Noite - Celebração/Confra ....... 20:00 

às 13:30 l1oras
às 18:00 horas 
às 19:30 horas 
:horas 

Manhã - Café ..................... B:30 ãs 9:30 horas 
Plenár·io. (Plano) ......... B:30 às 13:00 horas 
Almoço .................. 13:00 horas 

Tar·de - Retorno dos De legados ... BOA VIAGEl�í 

**** *** **** *** 
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LO PAS VR 

CCMPANlfEIHO, CCfüP ANlrnIHA 

Estamos num prncess("\ de mobilizaçãn vi sandn pressi0nar ("IS 

Vereadores e a P:defei tu.ra :para apr0vaçãn e sânçãn, ap f- s a 2ª v n
tação, do PROJETO nº 5'7/93 a:presentado pela nossa :Bancada, que 

cnncede o PASSE LIVRE irrestrito a tndns ns estud8ntes de 12 e 22 

graus. 

Sabemos q_ue esta luta não é sn dns estudantes, mn s da cnm� 
n.i.dade em geral q_ue diariam.ente vê seus direitns de CID-.\DÃOS sen 

do violentados pelos poderosos, com sua falta de pnlÍtica social. 

Neste sentido estamos convocando todos os setores organiz2 
- , , 

dos para somarem nesta luta q_ue nan e so nossa.

"Que a gente não pare no sinal" cnm("I diz Ceetann� 

VAMOS À LUTA ORGANIZADA! 

Reunião: 08 de junho às 19h 30min. 
Lncal: Sede do PT - Rua Nelsnn Ramns nº 14 /NI 

Objetivos da Reunião: 
F orrnar uma COMISSÃO com representantes das :futidades em prC'l 

do PhSSE LIVRE. 

- Avaliar os ATOS realizados até esta data.
- Discutir a PASSE.ATA DOS ESTUDANTES e firmar a data indicativa

de 16 de junhoo

- Pendências .. º

•
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Ato Ptíblico-----
PEL A VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO 

DE LEI 01767/93-ACESSO LIVRE DE ESTUOANTEiS 
NOS TRANSPORTES COLETIVOS. 

NA LUTA PELO 
PAss·E LIVRE 

EM DEFESA DA 

EDUCACÃo/ 
DATA: lf /05/94 

HORÁRIO: 14 HORAS 

LOCAL: ESCADARIAS DA ALERJ-ASS EMBLÉIA LEGIS-
LATIVA 00 ESTADO 00 RIO OE JANEIRO pçaXY. 

ORGANIZAÇÃO 
F;;E -·zrmiv -mm- m 

MOVIMENTO UNIFICADO ESTADUAL PELO 

PASSE; LIVRE DE ESTUDANTES. 

Af_Qf.Q-ª. CENTROS ACADÊMICOS DAUERJ SÃO GONÇALO·FFP 
�SOCIAÇÃO DE PAIS- CONSELHO REGIONAL OE LEIGOS

P.ASTORAIS SOCIAIS- MOVIMENTO FAMÍLIAR CRISTÃO -ASSOCIA· . . 
ÇÕES DE: MORADORES-SINDICATO DOS PROFISSIONAIS OE EDUCA
ÇÃÓ...: PAR.TIDOS POLÍTICOS- GRÊMIOS E EiklDAOES ESTUDANTIS. 

l CU EBER·AMES· AME - UBES) -CENTRO OE DIREITOS HUMANOS DE NO•
VA 1GUAÇU-SINOICATOS-MOII. OE RENOVAÇÃO CRISTÃ-APAERJ.



CANT OS 
- --- - -

1)- ENTRADA 

ESTAREMOS AQUI REUNIDOS/ COMO ESTAVAM 
lM JERUSALrM./ POIS SÓ QUANDO VIVEMOS 
UNIDOS,/[ QUE O ESPIRITC SANTO NOS 
VEM. 
Ninguém pára esse vento passandq;/ 
nimguém vê e ele sopra onde quer 
Força iqual tem o Espirita quando/ 
faz a lgreja de Cristo crescer. 
Feita de homens a lgreja é divina, 
pois o Espírito Santo a conduz. 
Como um fogo que aguece e ilumina/ 
que é pureza, que e vida, que é 
luz. 
Sua imagem são línguas ardentes, 
pois o amor é comunicação.E é 
preciso que todas as gentes/saibam 
quanto felizes serão. 

2)- ATO PENITENCIAL 
, , . Senhor, quem entrara no santuar10 

pra Te louvar ?(2v)/ Quem tem as 
mãos limpas e o coração puro/quem 
não é vaidoso e sabe amar(2v). 

, 

Senhor, eu quero entrar no s�ntua
rio pra Te louvar./6 da-me maos 
limpas e um coração pwro/arranca a 
vaidade,ensina-me a amar. 
Senhor, já posso entrar no santuá
rio pra Te louvar./ Teu sangue me 
lava, Teu fogo me queima/ o Espírito 
Santo inunda meu ser. 

J)- GLÓRIA 

Glória a �eus nas alturas! to can
to das crfaturas./Rios e matas se 
alegram/teus pobres por Ti esperam/ 
Paz para o pvo sofrido/é o grito do 
oprimido/ Aterra mal repartida/clama 
por Tua justiça! 
GLÕRIA, GLÓRIA, GLÓRIA TE ílAMOS, 
SENHOR!/ GLÓRIA, GLÓRIA, VENHA TEU 
REINO DE AMOR! 
Glória a Jesus nosso guia!/ Filho da 
Virgem Maria/Veio pro meio dos pobres 
pra carregar nossas dores/Filho do 
Alt!ssimo Deus/ por nós na cruz pade
ceu/ Venceu a morte e a dor/ pra nos 
dar força e valor! 

Glória ao Espírito Santo/que nos co� 
sola no pranto/Que oriente a Igreja 
pra do pobre ela seja/Que eeu cora 
gem a Pedro/ e aos santos seus com 
panheiros/Que hoje junta esse povÕ 
a buscar um mundo novo! 

4) - MEDITAÇÃO

Um certo dia à beira mar, apareceu 
um jovem Galileu.Ninguém pódia 
imaginar que alguém pudesse amar 
do jeito que ele amava. Seu jeito 
simples de conversar tocava o cora
ção de quem o escutava. 
E SEU NOME ERA JESUS ílE NAZARt: SUA 
FAMA SE ESPAL�OU E TODOS VINHAM 
VER O FENOMENO DO JOVEM PREGADOR 
QUE TINHA TAMTO AMOR; 
Em plena r�a, naquele chã;, naquele 
poço e em casa se Simão. Naquela 
estrada, naquele sol, e o povo a 
escutar histórias tão bonitas. 
Seu jeito amigo de conversar enchia 
o coração de paz tão infinita.
Naquelas praias, naquele mar, naqu� 
leria e em casa de Zaqueu. Naquela 
relva no entardecer o mubdo viu 
nascer a paz de uma esperança. Seu 
jeito puro de perdoar fazia o cora
ção voltar a ser criança. 
Um certo dia ao tribunal alguém levou 
o jovem galileu.Ninguém sabia qual
foi o mal e o crime que ele fez,
quais foram seus pecados. 
Seu jeito honesto de denunciar 
mexeu na posição de alguns privile
giados. 
E MATARAM A JESUS DE NAZARf E NO 
MEIO O[ LADROES PUSERAM SUA CRUZ. 
MAS O MUNDO AINDA TEM MEDO DE JESUS 

QUE TINHA TANTO AMOR 

*********************************** 

APOSTAR NA JUVENTUDE É MUITO MAIS 
ou E smmAR° •••

Ê VIVER A REALIDADE. 
***********·************************ 

.-
.. 
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5)-ACLAMAÇÃO 

Õ PAI ·SOMOS NÔS O POVO ELEITO 
QUE CRISTO '\f'EI REUNIR (bis) 

Pra v,iverda sua vida,.Aleluia. 
O Senhor nos enviou Aleluia 
P.ra ser Igreja peregrina Aleluia 
O Senhor ••• 
Pra anunciar o Evangelho. 
Pra servir na unidade. 
Pra celebrar a sua glória. 
Pra construir um mundo novo 
Pra caminhar na esperança 
Pra ser sinal de salvação 

6)- OFERTÕRIO 

QUEM DISSE QUE NÃO SOMOS NADA E QUE 
NlO TEMOS NADA PARA OFERECER! 
REPARE AS NOSSAS M�OS ABERTAS/TRA
ZENDO AS OfERTAS DO NOSSO VIVER;(2� 

C�mei o pã.p,é meu corpo imolaflopor 
vos perdao para todo o pecado. 
E vai n9scer do meu sangue a esperança,/ 
o amor, a paz: uma nova Aliança.
Vou partir; deixo o meu testamento, vivei 
no amor, eis meu mandamento. 
Irei ao Pai, sinto a vossa tristeza 

, ., . porem, no cem, vos preparo outra mesa. 
De Deus virá o Espírito Santo, que vou 
mandar para eRxugar vosso pranto. 

8)- FINAL 

Se ouvires a voz do vento/chamando sem 
cessar. Seouvites a voz do tempo mandan
do esperar. 

A DECISÍ\O l TUA 
sio MUITOS os CONVIDADOS 
QUASE NINGUÉM TEM TEMPO 

A Fé do homem nordestino/que busca 
um destino e um�pedaço de chio./ A 
luta do povo oprimido/que abre cammho 
e trans�orma a nação./ O O Ô ô·Rece 
be, Senhor (bis). 

-

Se ouvires a voz de Deus/chamando sem 
cessas/Se ouvires a voz domundo querendo 
te enganar. 

O trigo já se perdeu/cresceu,ninguém 
colheu/E o mundo passando fome,/passando 
fome de Deus. 

Retal�os de nossa história/bonitas 
xd tórias que meu eovo tem, /Palmares 
Canudos, Cabana sao lutas de ontem 
e de hoje também. �-Ô Ô Õ Receb�, 
Senhor.· 
Aqui trazemos a semente /san�ue 
desta gente que fecunda o chao./ 
Do gringo e tantos lavradores,f 
Santos e operários em libertaçao. 
Ô C Ô O Recebe, Senhor. 
Co�agem de quem dá a vidafSeia of� 
recida com este vinho e pap/ti:>n;a 
que destrói a morte/ e muda a nossa 
sorte é Ressurreição/ Ô Õ Õ Ô 
Recebe;· Senhor. 

7) - COMUNHÃO

Eu quis comer es�� ceia agora, 
pois vou morrer Jª chegou minha 
hora. 
COMEI, TOMAI, t MEU ceRPO E MEU 
SANGUE QUE DOU/ VIVEI NO AMOR/ 
EU VOU PREPARAR A CEIA NA CASA DO 
PAI (BIS) 

"A MULTioio DOS riris ERA UM SÔ CORAÇÃO E UMA s6 ALMA; NINGUtM 
Olll,A QÜE: fR;AN SUAS AS COISAS QUE' POSSUP?AM, MAS TUDO [NTR[ [l :.$ 

r l\. • ' -, ..., \ 



"RE'fIRO DE CAP.Nl,Y AI.. JlTIMC HEC\JRSO" 

Estou feJiz/ por esta nova fam{J.ia 
Estou feJiz/ por este modo de vida 
Quero/ voar 1 voar coroo os passáro::1 
E do céu/ derraJnar a ár,-ua de vitla 

(4 vezes) 

, , , , , '( ) la, Ja, Ja la, la, la bis 

( 4 
( 4 

( 4 

Novos pais/ nova família/ novo tudo 
Novos caminhos/ novos destinos/ novos 
Quero a paz ••• 

. ,iJ LIBERDADE 

vezéls) 
vezt:s) 

irmãos 

Liberdade nós vamos conseguir/ força vida o ainon está aí/ 
Vamos juntCJs sem medo de lutar/ vem comigo e o sonr;e: então será/ 
Esperança vontade de vencer/ uw amigo pra tu:lo 1·,•:,o Jvcr/ 
Vamos jur,tos sem ru€:ào de lutar/ vem comigo e o sonho Pntão será/ 
Conq_uis·:ar a vida in·.,eira 0 jogo da ilusão/ a fibra, a gar:::'a e a 

-; .., 1 � t ·  t coragem no seu coraçao vem que a paz nac .em :ron·e1ra e a gen· e 
chega lá/ derrubando as barreiras pro mundo mu-:l&r· ••• / 
Cristo, cristo, cristo/ u Ô Ô Ô Ô Cristo t Cristo, CrL,to/ 
O :importante para Cristo é a gent.e acreditar/ 
Cristo, Cristo, Cristo/ u 3 & i; Cristo, Cristo, Cristo/ 
Como o sol de urn novo dia sempre vai re ina1· ••• 

/J MAinA, MARIA

Ma.ria, Maria é um dom, wna certa mu.gia 
Uma força que nos a.J.er ta 
Urna mulher que merece viver e ama� 
Como outra qualquer do pl,meta 

, , 
, Maria, Maria e o som, e a cor e o suor 

É a dose m�is forte, lenta 
De uma genteque ri quando deve cl,orar

E não vive apenas aguenta 

Mas é preciso ter força, é preciso ter raça 
t preciso ter sonho, sempre 
Quem traz no corpo es::;a. marca Maria, Maria 
Mistura, a dor e aleg.Tia 
Mas é preciso ter mar..ha, é preciso ter gr a�a 
t preciso ter sonho, sempre 
Quem traz no corpo essa marca 
Possui a estranha mania de ter fé na vida. 



NOVAGERAÇÃO 
. ,. 

JJEu venho do Sul e do Norte/ do Leste e do Oeste/de todo lugar/ 
estradas da vida eu percorro/levando socorro a quem precisar/ 
assunto de paz é meu forte/eu cruzo montanhas e vou aprender/ 
o mundo não m• satisfaz/o que eu quero é a pa/o que eu qlil!DO

é vi yer ••• 
ei:to eu levo uma cruz/no meu cora ão o ueY"tisse Jesus(bis) 

- Eu sei que nao tenho a idade da maturidade 'de qaem ja viveu/
mas sei que já tenho a idade/de ver a verdade/o que eu quero é

ser eu/o mundo ferido e cansado/de um negro passado/de guerras sem fim/ 
tem medo da bomba que fez/e da fé que desfaz/mas aponta pra mim ••• 
- Eu venho trazer meu recado/nãi tenho passªdo/mas sei entender/

um jovem foi crucifica.do/ por termensinado a gente a v:i.ver/ 
Eu grito· ao meu mundo descrente/que eu qero ser gente/que eu creio na 
Cruz/Eu creio na força do jovem/que segue o caminho de Cristo Jesus. 

Jl.J-FILHO PRÓDIGO 

Muito alegre eu ti pedir o que era meu/partir, um sonho tão normal/ 
dissipei meus bens e o coração também/no fim meu mundo era ireal/ 

CONFIEI NO TEU AMOR E VOLTEI/SIM AQUI t O MEU 
EU GASTEI TEUS B&NS Ó PAI E TE DOU/ ESTE PRANTO EM MINHAS MÃOS 

Mil amigos conheci disseram adeus/c4iu a solldâo em miJ.i 
um patrão cruel levou-me a refletir/mau pai não trata um sefvo assim. 

Nem deixastes me falar da ingratidão/morreu num abr�ç0 o mal �ae eu fiz/ 
festa, roupa nova,anel sandália aos pés/voltei a vida sou feliz. 

I JLOV ADO SEJA 

LOUVADO SEJAS MEU SENHOR! (4vezes) 

Por todas as criaturas/pelo sol e pela l'ua/pelas estrelas do firmamento/ 
pela água e pelo fogo ••• 

Per aqueles �e agora são felizes/por aqueles que agora choram/ 
por aqueles que agora nascâm/por aqueles que agora morrem ••• 

O que dá sentid� àvida/ é amar-te e louvar-te/para qe a nossa vida 
seja sempre um� cançã,o.o 

ffo"ELE ESTÁ PRA CHEGAR 

Se ilumine na luz das estrelas/se aqueça nos raios do sol/se fEfresq&B 
na chuva quê cai sobre a sua cabeça/ Agradeça e respire o ar/Se concen
tre diante do mar/Se procure, se encontre depressa Ele está pra chegar/ 
Nãj se pode negar os sentidos/Nen tão pouco tapar os ouvidos/Pra fugir 
dass::Qi;-dilàes ,qü.e.::.a própria e cmsciência nos diz/Nã0 adianta tentar se 
esconder/Nem tão pouco querer ee enga.>1ar/se procure, se encontre depressa 
Ele está pra chegar. Vista-se de branco deste amor que vem do alto/ 
busque o céu dos seus pensamentos/veja que a verdade das palavras dos pro-· 
fetas/nunca se perderam no tempo/pare pra pensar, pense muito bem/ 
olhe que este dia já vem/pare! pense! olhe que este dj_a já vem. 
Mui to brevê um luz vai brilhar/nessa luz ele então surg.i.rá/'.Se magerializan
do ante os iilhos surpresos do mundo/não se pod e fugir dessa luz/dessa 
força chamada Jesus/Se procure, se encontre depressa Ele está pra chegar •.• 



' . 

Fico com a pureza da resposta das crianças 
ta vida, é bonita e é bonita. 

Viver, e nã� ter a vergonha de ser feliz 
Canta a beleza de ser um eterno aprendiz 
Eu sei, que a vida devia ser bem melhor e 
Mas isso não impede que eu repita 
t bonita, é bonita e é bonita. 

,
sera 

E a e a vida o 
, e méu irmão vida, diga lá que 

Ela , abatida de um coraçi.o, ela é uma doce ilusão e 
Mas e a vida, ela é maravilha ou é sofrimento 
Ela 

, 

alegria ou lamento, 
, , ,.. 

e o que e o quee meu irmao

Há qem fale qe a vida da gente é um nada no mundo 
"' , , 

.l!. uma gota e um tempo, que nem da um segundo 
Há quem fale qe é um divino mistério profundo 
tum sopro d© Criador, uma atitude repleta de amor 
Você diz que é luta e prazery ele diz que a vida é viver 
EJ.e diz que o melhor é morre:t:, p6is amada não é e o verbo é spfrer 
Eu só sei que confio no jovem e no Jovem eu ponho a força da fé 
Somos nós quem fazemos a vida, como der ou puder ou q�iser 
Sempredesejada , por mais que esteja errada 
Ninguém quer a morte, só saúde e sorte 
E a pergunta roda, e a cabeça agi.ta 
Eu fico com a pureza da resposta das crianças 
t bonita, é bomita e é bonita ••.• 

_:igsENHOR FAZEI DE MIM ••• 

Onde há dÚvida,que eu leve a f� 
Onde há Ódio, que eu leve o amor 
Onde há ofensa, que eu leve o perdão 
Onde há discórdia, que eu leve a união 
Onde há erro, qe leve a verdade 
Onde hi.desespero, qe eu leve a esperança 

Onde há trevas, que eu levà a luz 
Onde há tristeza, que eu leve a alegria. 

Senhor fazei de mim um instrumento de vossa paz! 

ó mestre, que eu bus��e tanto consolar 
Ser consol�do, mas consolar; 
Ser compreendido, mas compreender; 
Ser amado , mas amar • 
Porque é dando que se recebe, 
Esquecendo que se encontra, 
Perdoanado que se encontra o perdão, 
morrendo que se ressuscita para a vida eterna. 

11 Tu. te tornas respo:osável por tudo aquilo que cativas" 
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JUVENTUDE OPERÁRIA CATÓLICA BRASILEIRA

LISTA D.i MANTIMENTO PARA A ATIYID�.DI RliLIZAT>A NO DIA 
�

KM GOMJIIIORAÇÃO AO DD!.ANf!. INTXRNAOIONA. L DA JUVENTUDE TRADhLHADORA; 

i ::-:: :-:.:-= . fu � / 
l k,: ie arroz - 'ít \ OJ/ li/)qJ. 'A'11 A 
1 kg te ,trro� - b� � _,,... 
l k,: •-• arro:g -
l k:Í; •• eenourm. -
l k� àe e�•o•aa -
l kK àe eenoura -
l kr, te ee•our� -
1 k.« ie ee1101:1r1;1
1 k� •• bat�ta -
l k,t; •e bati, ta
l k,-; ie .bRtata
1 k� •e batat� -
lk� ie batatR -

-.ld��,e==:�e:bll!L;U�&.,.a� 
i. slcg IRe�u� - "t,..� ',l / . l k,: à.e r...queRr - �OJ\J..\) �� . 

-.1.�fi'. 
. --1 k� ie a.çuee.r - r\�11a'.!l'i'.&.,.r-.. ..... �· 

, . �� cr 

½77êata tJ. w 04 -

· 1/2 k� ie �eito•• fr�n«o
l/2 k� ie ,eito••� fr-.«o
250 ,-r�aa de •ain�ae -

. 250 ,;raae ie •aio1usl!! -
t%i: rt �"'Jm. Eiil:s:...:.. 
1 latQ ie nilho -

r$3½:at-�IF� -

l sa.•o de bata.ta '1tA.là.a. -
1 BRIO ie batRt� •Rlk� -
4 cabeqa de al�o -
4 e�beq2 •• Plko -
l kK je ton8t� -
l kt; ie tOa.ltf!
l k� ie �ebol� -
l k� de eebol� - " ,, 

nAGRAD:IWETi!OS A COLABOR1\ÇIO 
Jn;: _., JUVENTtTJJJ OPlRÁ.RARIA cr,.TÓLIOA JOV�Jr'! EM BtJSCA DJE Nr•vos C/IJUN:{0:311

\ 

.. . 

. .  
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SEMANA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE TRABALHADORA 
Ficha de Inscriçio 

TEMA: Juventude Trabalhadora diante da realidade 

NOME: ___________________________________ SEXO· 

ENDEREÇO: __________________________________________________ _ 

CEP· _______________ TELEFONE: ------------------------------

DATA DE NASCIMENTO. ____ ; ____ ; ____ IDADE: _______ anos. 

ESTUDA? SIM HÃO 

TRB01LHA ? ) SIM ) l'-lÃCl

ONDE T -----------------------------------------------------

ALIMENTO A SER DOADO· --------------------------------------

Assinatura cio Participante 

SEMANA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE TRABALHADORA 
Informaç5e� gerais 

TEMA: Juventude Trabalhadora diante da realidade 

* O evento terá início às 8:00 horas do dia 24/04/94
(Domingo) e terminará às 18:00 horas do mesmo dia.
·"Ji.· Bc5 poder·;;t partic:i.p:,1.r do f.-?vento o Jovem que pr·eenchE�,- ::;i. 

ficha de inscri�io. 
* O jovem tem que se comprometer a participar das atividadEs
1CÍ.dica<; E? do�,- cfeb;;1te"; ·1•.lE: ·::,erão feitos no dec:01-rer do
evento.
* para �ma maior cclaboraçic, os Jovens deveria levar 
:c:11:1.m,:;:-11to::, cp.1.�;- pos.1;,.am ser 1.1.ti"lizi:1dos; na hori:\ da!, r·ef(;:-iç:Ões 
(•v'(;:r·:i.f:i.car· ê\ lista ele ali111entos na hora dl.':.' preencher !5l.l2

ficha dE inscriçio). 
Alimentos a doar: _______________________________ . 

'' CAdo1. ser i ('i:><t•.t;;,mc'!:nt(;: r,,2!;ponsi:\Vl!i:1 po1· 1,�2u!, ;-;.t:01;; 
pois somente ele rependerá por suas a�Ões 

Dbs.: '3(:,; puder·, cont:·1":i.bu:::1. C:DIYI qu:::1lque1· ciu,�nt:1.21. p::,,.r·,�- ajudai· 
na compra de materiais didáticos come: cartolinas, hidrccor, 
1 <":'.P :i.1,, (-�t ,::: 

Agradecemos desde já 

(1 Equ:ipf:: 





ESTUDANTES, 
VAMOS LUTAR 
PELO PASSE-LIVRE 

O projeto do Passe-livre, que ga
rante transporte gratuito para os 
estudantes está para ser votado na 
Câmara de Vereadores de Nova 
Iguaçu. 

Na semana passada, centenas de 
estudantes foram até a Câmara para 
J!ressionar os vereadores. Mas ain
cla é pouco, precisamos de mais 

., .. g�nte nas ruas para conquistar este 
nosso direito. 

GR�IIDEATO 
PELO 

PASSE-LIVRE 

NA CâMARA DE VEREADORES 
ÀS 17 HORAS 

Comissão pró passe-livre 
do Monteiro Lobato 



JUVENTUDE OPERÁRIA CATÓLICA BRASILEIRA 

Of. n9 015/93. 

DA: JUVENTUDE OPERÁRIA CATÓLICA (JOC) 

AO: CASA SENDAS 

Prezados Senhores: 

Apraz-nos comunicar-lhe da realização de um grande even

to, que ocorrerá no dia 09 de janeiro do ano seguinte, na Comunid� 

de N- Sra. do Carmo, situada à rua jupiter, n9 1.099, no Bairro de 

Mesquita - N.I. Com a finalidade de angariar fundo para inves

tir no projeto da cooperativa de jovens desempregados do bairro. 

O grupo se sentiria honrado se V.Sa., se dignasse a coo

perar� da forma que lhe aprover, com esse evento social. 

Na expectativa de podermos retribuir, prazerosamente, es 

se favor subscrevemo-nos. 

Nova Iguaçu,Jf de dezembro de 1993. 

� �/4 ç �� 
COB(Comissão Organizadora de Bairro) 

Juventude c'•pcrnrtl\ Cstótto� 
Rua l'11pit.ii11 l:h11ve11, lill - Centro 

Cep. 26000 • Nuvli l�uacu - RJ. 

Em anexo a lista de material solicitado. 
., 

,,..., . . 'I \, 

r 



JUVENTUDE OPERÁRIA CATÓLICA BRASILEIRA 

Of. n9 015/93. 

DA: JUVENTUDE OPERÂRIA CATÕLICA (JOC) 

AO: CASA SENDAS 

Prezados Senhores: 

Apraz-nos comunicar-lhe da realização de um grande even

to, que ocorrerá no dia 09 de janeiro do ano seguinte, na Comunid� 

de N- Sra. do Carmo, situada à rua jupiter, n9 1.099, no Bairro de 

Mesquita - N.I. Com a finalidade de angariar fundo para inves

tir no projeto da cooperativa de jovens desempregados do bairro. 

O grupo se sentiria honrado se V.Sa., se dignasse a coo

perar� da forma que lhe aprover, com esse evento social. 

Na expectativa de podermos retribuir, prazerosamente, es 

se favor subscrevemo-nos. 

Nova Iguaçu,Jf de dezembro de 1993. 

� �/4 > �� 
COB(Comissão Organizadora de Bairro) 

1nventude Opt:rhrll\ Católto� 
Rua Cttpit.1111 l'.have., 1rn - Centro

Cep. 26000 - Nuva 1,rnacu • RJ. 

Em anexo a lista de material solicitado. 

' ,,
,,..

\ ..f, . :
. 
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JUVENTUDE OPERÁRIA CATÓLICA BRASILEIRA 

-LI"TA DE MANTI !7NTO PI\ A /\ ;.,'I'IVID'·D.t! EALIM,DA. NO DIA 2.t. DE �BRIL?
CO O. 'ÇÃO AO A k INTElN1,CI,N:,L DA JUt'ENí.'UDE 'l'RD.B;lLH.D.DO A; 

l k ti.e rro� - p,.,me4o
l k •• rrog _Ak.JJJ\,,g, 

-J -ei.;; ; � : - - - ('\ l k .àe arroz 
11) w-��

1 :< ti. arro:,,- -� P� 
1 k;r à .. rror1 - ·� 
1 K àe e o�ra -
1 k r .à.e ell.Olt!E 
1 k ie ce•ol.lr 
1 k. àe ee•oura -
1 k,: à e oura - /. 
1 ku te ati'ta -�� 
1 k,-., b<it ta=��
1 k, « i.it.;.t; 

l k �e bQtata - �
lk� te bQt�tR -
lk� te f�ri a •e s - k�
1 kt: ie aQu �r -IY'" 

l h l.e � n ucRr -'tf� 
1 k ie eou ar-� 
1 lata te Óleo - k,ti)..(1(1/)__
1 kg l.e R l - � 
1/2 âe �eito 'e fr'n .o -
1/2 ti.e eitot e fr.a o -
250 aa' • •ai e e -
250 raa 
1 lat te 
l.lti1ta te

ãe •io�eee -
milao - -� 

il º - 0� 
1 lat0 te ervil - )e--rnâiio 

� 1 lata àe rvilk� -
1 saeo de bat ta, lka -
1 saco ie at t alaa -
4 ea e a� �l•o -
4 a e a•� alo -
1 k� àe tom te -
1 k� àe toaate -
1 k e e ol� -
1 k •e ee ol8 11 AGRA CFlWS 14. C0LABOR� ... , 

. c�o

/ 



JUVENTUDE OPERÁRIA CATÓLICA BRASILEIRA 

.LISTA. DE l'!AN'rIM!N1'0 PA.RA A ATI'fIDAD!i. n:r;.4LIZ·ClfJ,1, NO DI.� "êA. IE ABRIL, 
DY C01'1EMORACÃO AO::>F.11ANA HHERNAGIONA L 'DA JU'(ENTU DE TR�.BALHA DORA: 

1 lata • � e rvi U1.F.1. -
1 la.ta ie ervillul -
1 l111tA •-• ui u,o -.).e..rru.lítto 

!5�
ª

'!;a!:a:
1

!·���oaeee - �
�50 1ra•ae ie •@ionese -
1 �arri,;.fa •• suco àe �ros;li0 -
1 ��rrafa àe �uco te oaJÚ -
3 e R b e G a. li e a.111. o - � Q),jlA Q._

1/2 «e ri•e•t�o -
1 k,: • e t 01.u� t e -
l k,; ei.e to•ate -
1/2 àe •eito de frenro -
1/2 ie peito àe fra��o -
1/� k� ie peito ie fran,o -
1/2 k� ie aeito ie fr0n�o -
1 saoo t1e b1,,tat.i lHlUrn - �
1 s9eo ie batata uBl�a
1 sReo rie batRt� nal�a

)f P.TERIAL DIDÁTICO; 
l folka àe papel 7,i:1.rào -� a._�
1 folll.r;i_ àe pe pel pRr•.o - �
1 folkR •e ,�mel p�r•o -
lHois à.e ee,ra
oa.netEJ. -
cat.11.eta. piloto -
•ola - �� ��
turex -
fita_oll'!-, - �)(V
l!lHrt o li n i:1 - � �

AGRDECW.09 3flA CONTlÚBUICio • • •

' -
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l A-lt: \( . 
2,0C<9vt'lT 

--s �-Lista de mantimentos que serao necessarios para a realização de

um grande evento(Festa Tronical), que ocorrerá no dia 08/01/94, 

na Comunidade Nª Sra. do Carmo, cóm finalidade de angariar funrl �C{:P � 
�ry

-t 01

� ''1 do para investir no projeto da coonerativa de jovens desempreg� 

�it� �
o

��)-uv=� 
P, ..ê- �01-

02-
03-
04-
05-
06-
07-
08-
09-
10-
ll'-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
2I-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
31-
32-
33-
34-
35-
36-
37-
38-
39-
40-
41-

1 kg de farinha de trigo -
(�1 kg. de farinha de trigo -,-,---,-:-,-· .,...· .,...· .,...· _· .,...· .,...· .,...· .,...· .,...· .,...· .,...· .,...· _· .,....,....,....,....,....,...-.,....,...-,--- ;;;, � l 1 kg de açucar - · · · · · · · · · · ,. '-' 

1 kg de a ç u c ar -,. __ · 
.,...
· -,--,---,---,---,-.,...· .,...· .,...· .,...· .,...· .,...· .,...· .,...· .,...· .,...· .,...· .,...

· 
.,...· .,...· .,...· .,...· .,...· .,...· .,...· .,...· ..,..· -,-.,...--:----..,..-,-.,...-

1 kg de triquilho -� · · · · · · · · --------------------
250 gramas de azeitona 
250 gramas de azeitona 
250 grama:; de queijo -
250 gramas de queijo 

. - . - . - . ·, '\ 

-----------------------
1/2 kg de frango · · · · ·· · · '· i',, t>----
1/2 kg de frango -------------.,....: -: .--:- :....,:-:...,..: -:-� -� -

. 
�p '�, °'o· �à,1/2 kg de frango w; , ,1/2 kg de frango · · · · · ·· · · · · · ·· · ··

----.,...-,--,---,--,--,--,--,---------------------.,....,...�- . º . o r r 1/2 kg de carne - · · · · · · · · · VJN1 
1/2 kg de carne - · · · · ·, t-.. !''f-.)� '�-
1/2 kg de carne - · · · · '' v��� 
1/ 2 kg de car

n
e - �-----. -. -. .,..._ -. -. -. ----,---. -. .,..._ .,..._ - . .,..._ - . ..,.._ -:-. ..,.._ ..,.._ -,-.,......,--,-..,........... r 

1 lata de extrato de tomate · ·_·_ ·_·_· _____ · _· _· _· _· _· _· _· _· _· _· _· _·._·· _'_ f--.:> 
l lata de extrato de tomate 
1 lata de milho verde 
1 lata de milho verde 
1 lata de ervilha 
1 lata de óleo -

� .. "\ . ' 
......... ,· ' ... ' ... ' 

1 lata de óleo - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ''' 
1 lata de óleo - · · · · · · · · · · .... '\ · .. 

.,...J_ 1 

1 lata de fermemto · ·. · · ·. · ,· .·. ·. · · · · · · · · · · � · · · · .. · · · · · · · ... 
1 lata de sardinha - · · · · · ·

.
· · · ·' · J

� !fülii�ifü�= = : : : : : ! : � : ';::: )'' •. . � 
t m��J�)g;��;n:oo •••••••• - : ' - : : : : : - : ;::: :::: '-\9 

�
� �:���= �= ;��I��nâ�º d��f

·
e

· ·

-�. : : 

.

.
. 

: : : : : : : : : � �: �: '.::: '.:::

J
-� 

1 .-rolo de toalha paoel - · ...... '. - . - �--' ,� 
100 COPOS descart.aveiS -'. . ....... , ''' ·. ·' \.) 
100 co�os descartáveis�- ·· · ·· · ··· · ·, �-
100 pratos descartáveis - ___ · _· _· _· _· _·_· --:::::��:::::::::::i:_:::::::::::::::;::::: ____ �

� 
(� 

�o 

1tL�( 
fv\-../A"R.Cf;V 
U �Y�É 

.:5 A R..14 

"lto.s t=
K.e>� 
T/4;-Y0,'b 
V 14-LE-RJ:lt 
't>A::Y. S g. 



1- Relatório da AN/1986 _ 1987_

Encc·ntro Nw�_ . .L" u- n=- l a·e ,., •..J 1�eo1.lr-eir-os/ l9Br..., 

3- Relatório da AN/1988.

4 .�, ) · :J • r, 
· ·- · · 

-- .�u�Jsir-.1.0 rre1=·a.r: .. a.t.ó:Y.·io e t:, J_- .i.... • • 

" 
ne a�or-10 do En�ontro Na<..-inna-1 a·� 

lesoureiros/ ]8�9. 

-- - e 

5- S�bsiaio ''reY
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poaerá prestar sua �ontribuicac. 

Necessidades: 

Ul!la pessoa gue t:•reste serviço no secreta.ria.do, provi.:::;or·:i.arnen-te , 
mapeando exclusivamen�a o p0blico alvo. 

Garantir e incentivar. quP 02 �1lit�nt?s �as cidades. fação o 
1nar-11?.a1nento no p1.1·bJ.ic-r: alviJ., .s.tra\ .. �� ,:i ,:-j Céi..[·tas e v·ís.i"!:",ai3 e C!n.viem 
ao nacional. 

A nível n.�ciorLal r-.. ,��1 P. e (JN "I d.P·vern buscar :,.neios que garantam 
a curto prazo a susten�açào da JOC B .. criar condicôes para 
capt.::tção de r·ec-u.r:=::,,t: ·tue im;,J.ernentem ct estra1;égia de 
autosustentação. A e�trat�gia financeira. será refletida em 
toda3 a::.: insté.r:c ia;:;, �7..3. JC1c B. " a 'f1ar-t ir· d.e 1Jm i=ir·ci,:·es.s..:,.. onde

as �necessidade:::: :::·0 irtn1 disr:-1Jtidas "' considera.11do :prioridades ..

1'.2 



3.5. 

Como vimos a situação aue 
"dar passo:::: rRphlos". 
concretizarmos: 

nos encontramos atualmen�e, 
�Pste sentido, se faz 

Que as cidades efetuem ,:i p,:,_ga.mento de suas dívidas e 
compromissos deste ano. com o Cx Nacional; 

nos exige 
urgente 

Temos que dar pas�;os firme.<:: nas regioes. quanto ao assumir dos 
sal�rioc dos ampliados. Este proGesso, dave ser buscado 
correspon:3avelmente pelos ampliados. equipes militantes e 
contribuicão da equipe iinanceira nacional. na busca de meios 
que diminua, o cme é ho,ie a maior despesa do Cx. Nacional. 

- É preciso formar equipes fina.nceiras ou a::::segurar pelo menos
um tesoureiro em todas as cidades. As equipes e ou tesoureiros
tem o papel de administ�ar. dinamizar. sensibilizar.
impulsicnar·, ... o acomoanha.mento. compromisso, assumir do
coletivo. no que toca as :finanças.
Manter informacões constantes ao Movimente Nacional.

- Priorizar a discussão de finanças desde as bases. criando
espaços gue rlesenvol vam o caráxer edui:·a.tivu das finanças. com
os Js.Ts. e militantes.

Projetar· meios que finéinciem e assegurem fundo de reserva nas 
cidades. 
Estes espaços e meios devem ser garantidos. através do plano 
e or·çamento :rinanceiro. ::::em esquecer! <.c;!ue estes, devem est-ar 
em 2intonia cem nossa proposta politica. com nosso plano de 
açào� 

CAMPANHA NACIONAL: A JUC' é uma. das pouc.a�: organizaçõeE; de 
trabalhadores no Brasil, que ten1 ·urna b.istór·ia t.3.o lor1ga e eon1 
muita.3 pessoaa que rassaram por eJ.a., que tem o r-espeito destas 
e de instituições que -:l conlit:cem. 
Esta his t.:.ória nào tem sido suficientemente -1:,rabalhade para. 
reverter apoio, tanto politico. como financeiro. para nosso 
trabalho. 
Pensamos que é hora de começarmos a traba}har nesta 
per·spec tiva. atravé;s de uma CAMPANHA 11.NUAL. or·ganj_zada 
nacionalmente. se fazendo conhecer e solicitando ajuda para 
n.osso tr-a1Jalt10.
A CAMPANHA ter·ia como públiçc alvo: antigos j,:icista.s. amigos
(.ia4 at)C" congr·egfaçôe::::; re l. LgirJf;a3 .. :pastora. i.s .. rnov i1nent.os ..
sindicatos, entidades �ue apoiam organizacoes populares.
01.J.tros SE·g1ne·n"t..02; :la :-:;;;:,cii:::dar:ie civil p 

Par-a cone:ret::.zar- a CAMJ:-•AN!--[A pr·-'?ciE:amos: 

Mapear nomes, endereces do público alvo; 
InforniativrJ iaJ.amJo da ,JOC. que seria di::,:trü..1uido antes r.i.o pedido 
de e·poio; 
Projeto. com o pedj_do de apoio financeiro. na qual o püblico alvo 
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O gue vem acontece:o_dQ_;o__a_q_ i.:.�-:::_;;,;;ades internacionais: 

* Mudanças nas direções: Os �t·: "�tos, nas entidades, são
analizados por profissioi,é<,:; F· . ·,ecializados nas áreas a que os
projetos se desti.nam, que o.e) .: :-J parecer a direção política da
entidade.
Uma das implicaç5es para ��spaldo, aprovação da proposta e
projeto da JOC, se .. :'3. pe::'.. 1:• iar.r1 le que na composição das novas
direções politicas. 0uve sai�� ie antigos militantes, amigos,
outras pessoas que compree,,.;.,i.0.;,, o trabalho de formação e
conscientização, das organ_za:.��s com este fim.

* Diminuiu a contri'buic5c dos recursos do governo, às entidades.
Algumas entidades 2stão se fn�sindo para somar recursos.

* Projetos localiz�1os em funç.� da formação - redução da ajuda
no que toca a estru1:ura.

* Projetos destinados �or &rande parte das entidades, à Africa e
países do Leste E-..i.r·0peu.

* Projetos que gerõ.m 2.1�-:: • .:.,,;,,· ::"::..=.:ntaçã.o.

As dificuldades menc�::--.-.a.ca:::., a partir da con,juntura interna, 
externa, trouxeram .!.·�,r:L,es na construção da estratégia e como se 
daria as formas de implementação na ,JOC B. 

A partir de setembrc/:.:; ·,. iniciamos de forma mais intensa processo 
de busca de infc:rm.;.1çÕ3E'., de conhecimento, pesquisa e muita 
reflexão, diante de. .�:-i -::.:;aç2..o coloca.da. 

Este processo de discuB ao e construção da estratégia financeira 
e prioritariamente de c::omo vamos implementá-la, apresenta-se como 
um grande desafio É.. JOC B.(aos militantes, equipes financeiras, 
coordenação a todos OE. :- i ve :::.s) . 

Documento beJ;e eto C. Mund�.a.1/1992, como referência das 
discussõe:c;. ::J desenvolvermo!:';. 

- Encontro Nacional de tesoureiros, em 1994.

- Pesquisa inter;·,,, à JOC, �-.:-::: pontue guestõee relacionadas a
situação econômica� � milit�ntes e jovens em iniciação; Nosso
papel, necessidade2 �stratégia financeira(considerando
objetivos, passos, meios, metas).
Esta pesquisa tabuJ..3.àn, juntamente com a continuidade de coleta
de informações, discuss�es a todos os niveis, buscando
apr·ofuncla.r o momento atual, será documento base para a
realização do encontro.
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3. 2. De aue Forma se dá a C.fil2t-ª.Q]lQ_de Rec1.ir...aw.:::�

Se dá de duas formas, à saber: 

Projetos apoiado·s por· entidades exterr.r>s. Europa). Algumas 
contribuições inter-nas, eomo o salário do asses:-or Ec.lesiático que 
é assumido, através de campanha na arquidiocese de São Paulo. 
Ajuda de sindicato, entidades, amigo,;:, já corei fins destinado à 
publicações, encontros. 
Contribuições das cidades, esta é minima e n§J acontece de forma 
planejada, tanto pelas cidades, como a nível nacional não se tem 
hoje, um percentual do valor desta contribuição, seja, através de 
cota ou do assumir de encontros. 

A ,JOC B. caminhava, como percebemos, num processo de :r·eflexão 
gradativo na perspectiva de gerirmos meios que garantisem 
internamente nossa autosustentação, desde e.i3 cidades, regiões e 
nacional. 

No decorrer, do processo várias dificuldades se apresentam, entre 
elas: 

Desde 1990, todos os esforços para. captação de recursos foram 
canalizadas para o processo e realização do 5ª CNJT. 

- A conjuntura politica-econ6mica. nacional e internacional,
causando desempego genera.lizado dos militantes, dos Js.Ts.
atingigidos pelas atividades. em geral, que reali.zamos.

- Alguns acontecimentos internos (na JOC R), como o "  caso
Ribamar", entre outros.

- Rotatividade dos coordenadores de finanças sem garantir· um
processo claro de continuidade com os novos resonsaveis,
considerando prioritariamente capacitação politica e técnica.

- Saida de funcionários estratégicos da área administrativa e de
projetos; ficando sob responsabilidade da eguipe financeira
nacional, toda parte burocrática das finanças, esta toma quase
gue tempo integral, ficando em detriTnento a projeção politica
das finanças.

- Transição da coordenação nacional e ampliad&, assim como ouve
renovação significativa dos quadros da JOC B, neste periodo.

- Mudança na política das entidades de ajuda externas. Este é um
ponto relevante a considerar, isto porque, nos últimos anos,
a principal fonte de recursos, da sustentação da JOC, são estes
projetos.
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ce1.::-:a n.�'ciofü;_::_ ., ··:i2.:81·fün com gue diminuisse nossa 
rac t:�_,raç-tí.o - ,:·(jL.'i'Y'o1nj_f;r:lo - o es:�or- ;e ::_r1ternç1 r1,:::; ·ousca ele 
2.:'.. -'- c.2L:::s.-civ::.,-,_ Cc·n . .:::&çc'ue;1·,·.emei1te no;:;; tornmnc:3 dependentes, 
·:1.a:ix,c;1P,,s d:; .3LJ'' JTti-,i,;,· :· �1.:::;isivos n'::l. r,�;::,1;:iectiv,e. de
�us�Fncaçlo, �����éb �P acasos próprios fueios.

" :1-.l�l. l'!::ti·',2...: c:i.3., .. 1 2,. , . .. 0,.,::ê>·s, ,=,�.a.bc,;;-·R•li :_::,la:10 e orçamento 
--1.·ir.�r�c.:J_ .. 1··:._ -��:,tf ,3 r1.=':- /u&�:., 1.1.. id ct&p '\/G2.�:::,,, fi,:.".aif� e11gavet.;1.ctc2�!\ 
n-''.c sãs r-::.?f:t.eti°d;') 3 ··:10 e;,)t'.tj"u::i.to, o:..:t 0001.r·e í'.i'J.déí.nças no 
r:-12.r"o ele i:::,:::â,]. torriG.Lct..:,,--3e inc-c,np:1.t:?°.','6i8,. pr·ejud.icando o 
�e� ��rlarn?��n de n'.)s�ç� traba:hos. 
O�tro nop2cto, g�e tráz ��ficui�ad� cm t���os uma 
e. '.)inp".'eesã.q Ii\0.ior ,·:ias finanças, é que nãc p:.anej a.mos
0�paç0s de fsrmação e capacitaç�o. E�t�3 es�aços, s�n
fundamentais pe,ra deE:env,Jlvezmoe- i.:. dir .. er-.são política· da
L:01Tij,"

1 lt):•'. 7 <.i.a.:lc r�d.2' fino.nças: t2üt.0 <:');,:;trutural como
c,.:1 ... :j 11:.--i i.-1...�.rô.l�iiGl.: .e . 

tJL'_o c:ci1.siJer-�.1 h.J;::. 3.o t....J.13 __ L · .::,·;.r�1L102 r:; :::üa.l �d_a.:le; _da Jt) .. T'T .. , 
Sl�a. 2-Í t11a.:.:;a_,_J f t11:3..rtC: _. j_·L·,_,,.. !•Ju_1_ �ct0 \t __ :;�ef� rt�:-·.c1 CCrc:-ie oemos nen1

, ' so1npa.11ne iros .. 

r::> iil",t.::..r-11,,eni,,,. �-'-=m:·,�-ei·o::.� q1:.e ""ia c1,,l:,,/8e :, n5.o foi po:;;sivel avalia.r 
_ ;,).c.:.�1>:::.j,�2 os passo2 'T.1-'i virha:r 2.e:::-:lo dad.cs, p:·ioritariamente, na 
A\139 d �os lnc. 0acicnai� 1� 1��o�rcircs/l883-1S38. 

3 .1. J2.a· :,::._6ya�ü\.J:.!;1Q:-;;'_J;_ç_ 2_:;:,�_ :,.1_·c.u2.r;.A_e,_ J,tual e Fur;.d.D.:ne.n;,_ª_l __ 
j[_.:;,.1·;;.;__ç,..li�.9.r.·r.c.os_ ern __ ��:..J.E:; _(;ca:id.J,.6ões _:;i_c$J:r�r,;Dn_Ç_r:,;irfil"1s: 

1-Ictiu a0 (JG1��:9ectla de C:.� .. r\:::i.::i.·JJ1�1 :.. corr1 sa.lários =- l."r_: un.iões, \tísitas, 
d _a C.l� ___ \_ � i:)2gar11ir1to ele f\�ncionários, ma.nutenç�o c.l.o Secretar-ia.do; 
: ref·.··-.·:.:;.-�-o {Je Le.r·v-içot!; c:o��ts.tilidéi.de; cc1npra de 111ate�iai:3 em 
('3r,, l : 
.:;,Jf·,·1. , c,.:::z:·r-·�j_o; telefone; B.M.; ação reprE.ser:�,9,tiv,,,-.. ; compromissos 
e:o;n o Cx. Continent:.al e Inte:r-nac:ional e.,::. ,JOC; cor.c·esponsabilidade 
cem Par�guai; visita da coord. continen�al; ... imprevistos. 
�st-3·, �tE.'12 soma·11. em r,:é,"ia, ao ,nêB, U:t; 5.638,,0ei. Sendo g_ue desce 
'/:>.10::· 52:'., €, ::-\:J2t.iri.ado ,e Galár·:'..os, 11'.1� ao .jor-:·1,:i.l, 55$ de telefone, 
os ou.tr-._.s. 21% são da:�-�J.J.1Bdcc .:·03 :� t.:::11s 2.ci�nf; .. 
i�ec. e.sl,á ;_;cJn::;j.,:i_�r·c.J.clo .1::�::.:::1:�,.3.s dssr-1es:.1e: Oi;' t5;�_.:.:r'.:,o� co1n enco11tros 
n .�. e i o :u _:Jj i3 _ 
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cobrar e pagar dividas. 

2.4.5. Os militantes que assumem as fínanças, na maioria das vezes 
lhes falta capacitação, tanto no g_ue toca ao aspecto 
político, comó técnico, trazendo limites na proje�ão das 
finanças, ligadas a projeção politica da ação. Isto 
acontece principalmente, a nível nacional. 

2.4.6. As discussões de fina�nças, geralmente são o último ponto 
de pauta, trazendo dificuldades em compreender a dimensão 
educativa das finanças, do planejamento e assumir comum dos 
militantes, a busca de recursos é posterior a atividade 
que vamos realizar, já e·stamos cansados, desgast"ados; ... 
Ficando em detrimento o aspecto político, trazendo 
consequências aos resultados que objetivamos com_a ação. 

2.4. 7. Percebe-se pouco envolvimento da juventude: Costata-se dois 
fatores: Os militantes não.levam os Js:Ts., a envolver-em-se. 
e assumirem os gastos das atividades., qúe .. participam . Assim 
como, desde o processo inicial' não se desenvolvé· jun:to ac:is·'' 
jovens, a contribuição com a JOC. · 

2. 4. 8 � A cota, pode ter grande significado desde as cidade,s,:- ·até· · · 
a nível nacional, para cuhrir despesas da_JOC_. Tâo, ou mais;. 
importante qué apenas cubr-ir gastos, .está nossa compr;.eensão' 
e compromisso com a proppst;,a política, educat,iva da.s 
finanças. 

2.4.9. Muitos jovens que atingimos e mesmo os milit<;3.ntes que -estão 
desempregados, na busca do primeiro .. emprigo: Parcela 
sigpificativa destes jovens, de.i.xàm ele participar· .das,· 
atividades que promovemos, por falta de dinheiro até para 
passagens. Isto· acontece por;- _não e;ons·ideramos em nossa 
previsão or·çamentár'.ia, fundo de solidariedade ''para estes 
casos, que são situações ·concretas do cotidiano de nossás 
vtdas e dos jovens que atingimos em nossas ações. 

2.4.10. Os amigos da JOC, é um meio pouco explorado. Se 
analisarmos, vamos perceber que pode ser reflexo da nossa 
política de relacionamento, com entidades, pessoas, outros 
segmentos organizados, antigos militantes da JOC, ... 

2.4.11. Em relação as publicações, nosso assumir- se dá de forma 
muito tímida, esta dificuldade se reflete, no que toca a 
divulgação da JOC, em tornar pública a realidade e 
reivindicações da JJ.TT., em autosustent�ção das 
publicações, etc. 
Geralmente, torna-se um peso, país usamos dinheiro 
destinado a outros fins, causando duplo prejuizo a nossa 
ação. 

2.4.12. Quanto aos projetos externos, a preocupação, está 
relacionado a que na JOC, a sustentação de aproximadamente 
70% da ação se dá a partir de ajuda externa. A impressão 
que fica é que como grande parte dos encontros, das 
liberações e outros gastos que estão assegurados pelo 
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2.3.3. No encontro de tesoureiro.�m apresentadas as 
seguintes proposta.s..;_ 

Que cada cidade tenha conta bancária. 

Formulário comum a. nível nacional para prestação de contas. 

Carnês( cota mili t?r;i..tes) e recibo ,comum a .ni vel nacional. 

Boletim de f:\.nanças·nas cidade9, regiõe�_.'·Com o objetivo de 

formar' informar, intercãmbiar· experiencias. 

Camisetas permanentes'com temas livres que sejam atrativas à 
JJ.TT. 

2.3.4. fl.lJs!Ilt.o_aos Projetos de Ajuda Ext_e:rna_;_ 

A prioridade está, em gue as cidades, avançem na sua organização 
financeira, ou seja, que· ·as cidades financiem, através de meios 
próprios seu plano �e acão. 

Quanto a JOC, nas regiões e nacional, buscará coor·denadamente, 
levantar· e trabalhar as necessidades de formação e infra
estrutura, para desafogar as cidades. 

Por que estas 
progressivamente, 

orientaç�es: Para que a JQC B., projete 
a autofinanciação de sua. ação é estrutura. 

2.4 . .E.RENTE AS OB.IEN.TAÇ..QES E PROPOSTAS ALGU�AS-EBEOCUPACÕE.S..;_ 

2.4.1. A insuficiência de recursos a todos os niveis (cidades, 
regiões e nacional). 

2.4.2. Muitas atividades e meios planejados , às vezes dão 
prejuízo. 
Mesmo os meioe nacionais, pela demora do retorno, acabam 
quando muito garantindo o custo. 

2.4.3. As responsabilidades das cidades com o caixa nacional, são 
assumidas por lima minoria, trazendo consequências ao plano 
financeiro na.cional, que conta com estes recursos par·a 
suprir ao longo do ano, parte de seus gastos. 
Em muitas cidades, hà atrazos de mais de 5 anos, do 
pagamento de suas dividas, estas, por orientacão 
reafirmadas nas assembléias, são reajustadas, conforme 
indicadores oficiais. 
Apesar que é importante lembrarmos que nem sempre os 
reajustes foram reais, pois geralmente negociou-se formas 
de pagamento_ 

2.4.4. A questão financeira é vista como controle de entradas e 
saídas, o papel dos tesoureiros e equipe se resume a 
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Pensar campanhas financeiras atrativas junto à população em 
geral; junto a amigos da JOC, aos Js.Ts. __ 

Trabalhar na perspectiva de criar meios comuns e rentáveis. 

Buscar meios próprios e permanente na JOC B. 

Na iniciação à JOC, deve trabalhar a compreensão e o assumir 
financeiro dos Js.Ts. em relação à JOG. 

Garantir publicações como meio financeiro. 

Nas assembléias, de 1986 - 1987, a orientação qua.nto a política 
de apresentação de projetos externos, e de qualquer pr·oj eto 
encaminhado pelas cidades e ou estados deverj_a ser coordenado em 
conjunto com a coordenação nacional e ampliada(CNA). 
Esta orientação é para Ç[Jlleqne .nã.o ocorra o envio para a mesma 
entidade de um projeto, ocasionando, perdas e consequências 
politicas à JOC. 
Os projetos financeiros devem ser· feitos em cima d.as necessidades, 
sendo que a prioridade é gerar meios que autofinanciem à JOC. 

!vestir no trabalho de base.

Formação política. técnica dos militantes. 

Trabalhar eguipes financeiras ã nivel de cidade, estado e 
nacional, onde nâo for possivel assegurar pelo menos. um 
tesoureiro. 

Quanto aos planos e orçamentos financeiros, devem ser elaborados 
desde os grupos de base, nas equipes de militantes, como também 
a nivel individual. 
Tudo o que for de gastos em f1.mcão da acao deve s.e.r:_ 
contabilizado. 
Os planos e orçamentos devem ser revisados e assumidos 
cor-responsavelmente pelas equipes militantes� avançando na 
educação fine.ceira.. na a.dminist-r-ação, trasparénc-ia da.s receitas 
e despesas. É imi;:,or·t,?,nte que tanto a nível individual se tenha 
um caderno de controle financeiro. 
Nos grupos de base. cidades deve ter livro contábil com notas 
fiscais arquivadas. 
Os dados acima, devem ser enviados ao caixa nacional, pelas 
equipes e ou tesoureiros, junto com relatório da situação das 
cidades, para ter-mos um quadro real das finanças na ,JOC B. 
Na perspectiva de: 
Avaliar, revisar as ori.entaç-ões e propostas, prioridades, termos 
maior clareza na projeção. 
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2. 2 .1. Como Sf:: d:'... a. c,�pteção de Recursos na JOC i3.:

�@� cotas. camp,mh,1::;, pu,:,licações, ajuàa. de amigos, pequenos 
projetos _;:nt,: YTtCJb •. 

Regiõef:: cotas, camp:.:u:-,h:·'c�. ase:u.,nir· de encontros, ajud.a de amigo e;, 
projetos regionais. 

·'

N.ac ional: cotas, :;;,-i.;,bl�.r::aç :J:::s, co:np[mhas, ase:umir de encontros; 
ajuda de amiioc, projetos internos e externos. 

2.2.2. Assumir cioG Ca�x�d: 

CidadeR.;_ ter o compre,;nj :.=;so de r·epa.ssar :;:,arte da cota mili tànte e 
das campanhas, ou mesmo prc&:.ove:· c:i.m9.==<n�1as específicas 
par .... 1. o ca:i.;-�e. :··c.7.i0na.l. 

Regional: assu.me par-t0 c1 c:s gastos ào[. e11cor1tros a este 
despesas di coo�da�ação reeional. 2astos do 
er.!.cargos scc:i_;:� ..;_::=. do ;_:trr1p}i:1do. 

nível, 
ampliado,' 

Nacional: Assume toe>::;:.: ;�· gactcc ào movimento no que se refere a.s 
des�esas CQLl a coordenação nacional: coordenação 
ampliada(salário, passagens, alimentação de reuniôes 
n.:.>,cion,=:..is 12 '�!nr�ontros nacionais); estrutura; ... Dos 
encontros n?cionniG assume 70% dos gastos --30% 
divididos �gualmente entre as cidades; 
ResponsabiL.dE1.de com a ,JOCI ( dia de sa::.ario, fundo de 
solidar·edo.c',= inter-nacional, 1% dos projetos); encontros 
continentaiz; ação representativa( fixo 1 salário anual 
como or·ganisno filü•.do ao CNL ( Conselho Nacional de 
Leigos) ; encc1rtros exporádiso,3; ... 

2.3.1. Já em 1988, �o eDson�ro nacional de �esoureiros, refletimos 
que a. cicla.6.6'., é u p1c·j ncipal "protagonista", �o gue toca a 
organização :.. i· ,.:,,,.:::eil':-6. da. JJC B, e.través das equipes de 
militantes, dos Js.Ta. atingidos pela ação. Assim 
necessitEtv2mos: 

Garantir uma política de relacionamento j��to a entidades 
locais, segmentos organizadas, igrej3 ... 



Pensar· campanhas financeiras atrativas junto à população em 
geral; junto a amigos da JOC, aos Js.Ts ... 

Trabalhar na perspectiva de criar meios comuns e rentáveis. 

Buscar meios próprios e permanente na JOC B. 

Na iniciação à JOC, deve tr·abalhar a compreensão e o assumir 
financeiro dos Js.Ts. em relação à JO�. 

Garantir publicações como meio financeiro. 

Nas assembléias, de 19B6 - 19B7, a orienta.ção quanto a política 
de apresentação de projetos externos, e de qualquer projeto 
encaminhado pelas cidades e ou estados deveria ser coordenado em 
conjunto com a coordenação nacional e ampliada(CNA). 
Esta orientação é paró. Ç[l!leqne rdí.o ocorra o envio para a mesma 
entidade de um projeto, ocasionando, pPrdas e corwequências 
politicas à JOC. 
Os projetos financeir·os devem ser feitos em cima das necessidades, 
sendo que a prior-idade é gerar meios que autofinanciem à JOC. 

Ivestir no trabalho de base. 

Formaçâo politica, técnica dos militantes. 

Trabalhar equipes financeiras à nivel de cidade, estado e 
nacional, onde não for possivel assegurar pelo menos, um 
tesoureiro. 

Quanto aos planos e orça.mentas financeiros, devem ser elaborados 
desde os grupos de base, nas equipes de militantes, como também 
a nível individual. 
Tudo o que for de gastos em funcão da ar;âo deve se.r__ 
conta Q.ili..z.aci.i:::.� 
Os planos e orçamentos devem ser revisados e assumidos 
cor-responsavelmente pelas equipes militantes, avançando na 
educação finó.ceir.:i., na :i.dministração, traspar·énci.:i. da.s receitas 
e despesas. É impor·tante que tanto a nivel individual se tenha 
um caderno de controle financeiro. 
Nos grupos de base, cidades deve ter livro contábil com notas 
fiscais arquivadas. 
Os dados acima, devem ser enviados ao caixa nacional, pelas 
equipes e ou tesoureiros; junto com relatório da situação das 
cidades, para termos um quadro real das finanças na ,JOC B. 
Na perspectiva de: 
Avaliar, revisar as orientações e propostas, prioridades, termos 
maior clareza na projeção. 
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uma menta li d ade , ume cu 1 t ura, de oprimi dos , uma vi são

paternalista, ingênua, assistencialista? 
É entre nós mesmos, os pobres, que realizemos atividade.a, que

buscamos captar recursos. Aqueles c;ue nos exploram são ousados e

está ' visível aos nossos olhos " seus planos para continuar nos

dominando, nos deixando na miaéria absoluta. 
Nós o que temos feito? Os recursos financeiros sãa fundamentais

para que criemos as condic5as de concretizar meios - eepaços de

formação, CQacitaçlo, mobiliaaç8es rei•indicatlvas, doo Js.Te, 

do povo em geral, atingindo, oa objetivos, as matas, frente a

estratégia de nosso pi_ano. 

SERá QUE JÁ NOS DEMOS ClJNTA:, " ... DEPENDE DE NóS ... "
VERDADEIROS PROTAGONISTAS, -(Princípais-pr-imeir·os),
SOCIEDADE. A SOCIEDADE SOCIA�ISTA. 

SERMOS OS
DA NOVA 

2- RESGATE DAS QRTENTAç1"!E;:.; FINANÇE.IBAs NA ,Joç B�EERÍODQ: AN/1986 à 6-t-GJ�__,_

De"sde 1988, -· no Encontro NO:cional de Tesoureiros, viemos

de se nvo 1 vendo re f1 exõe S ,'; e>nde cone J. u imo e gue as· é foanç as , mai e que

uma discussão de número,s, é fundamental avaliar as orientações e

tt-l,balharmos og ·resu°ltadoe de como foram colucados em prática. 

êvaliamos o aspecto da educação financeira em todas as suas

d.i-mensões, como essêncial. _, 

2 .1. llüais são os A<Ú&ctDB---'due Norteiam estas Orient.� No Conselho -Mundiàl da JOC, <ealizado em S. Paulo, no ano de 1987, 
e reafirmado no ·c.M .. em 1992, identificou-se quatro áreas
p-ioritáriae, na qual canalizaríamos nossos eaforçoo para avançar 

as fin.anças na. JOC 
2 à saber: ' . 

* Educação financeira;* Autofinanciação; � Organizaçao financeira; * Solidariedade internacional.
Frente a estes aspectos vem desenvolvendo-se 
definindo-se prioridades, buscando crescer nas 
partir de nossa experiência. 

as discussões
orientações,

e 
a 

t- '

'F· 
.,,_ 
;J. ' 
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*** FINANÇAS **** FINANÇAS **** FINANÇAS **** FINANÇA9 

1- INTRODUÇÃO

A discussão de finanças tem uma dimensão profundamente politica, 
pois está intimamente ligada aos nossos objetivos poli ticos da 
ação. 

Tal como se afirma na declaração de principios: " Os gastos 
fundamentais do movimento, devem ser assumidos pelos Js. Ts.(as), 
através de sua contribuição pessoal e das atividades para 
assegurar gue a orientação e a dir·eção estejam de modo permanente 
em suas mãos ... A ajuda externa, como complemento a este esforço, 
não pode condicionar jamais a autonomia do movimento e a sua 
fidelidade a JJ.TT." 

O dinheiro é algo fundamental na nossa vida pessoal, tanto quanto 
na nossa organização. Devemos ter sempre como perspectiva a 
importância da sustentação financeira. 

Para chegar·mos a atingir os objetivos de nossa organização, temos 
que combater a opressão, as desigualdades sociais, concretizar a 
nova sociedade. 

Quanto à JOC, cresce em númer·o de pessoas e cidades. Com o 
processo do 5o CNJT, das cidades já consolidadas, 16 estão em 
processo de iniciação. Outras cidades poderiam esta.r iniciando à 
JOC neste Processo. 

O contexto conjuntural, politico econômico, nos apresenta 
maiores desafios. 
Constata-se , a necessidade de criar meios e espaços de formação, 
capacitação e informação, para. que gradativamente vá crescendo 
nossa organização. 

No que for possível, toda contr·ibuição deverá ser gestada da 
compreensão de nossa proposta política, de uma adesão responsável 
e comprometida coletivamente. 

As reflexões em função da questão financeira, devem ser 
caracterizadas permanentemente, pelo principio da autonomia, para 
que se concretize a libertação de todo o povo do mundo popular, 
de nós os jovens, setor majoritário, excluídos e violentados de 
todos os direitos e sonhos tão almejados. 

Podemos elencar varias aspectos, dificuldades, questões 
estruturais e conjunturais ... Porém, será que não gerou entre nós, 
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1- INTRODUÇÃO

2- RESGATE DAS ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS NA JOC B.

2.1. Aspectos que norteiam estas Orientações. 

2.2. Formas de Captação de Recursos e o Assumir dos Caixas na JOC 
Brasileira. 

2.3. Principais Orientações e Propostas nos últimos Anos. 

2.4. Frente as Orientações e Propostas Algumas Preocupacões. 

3- AVALIAÇÃO DOS PASSOS FRENTE AS ORIENTAÇÕES E PROPOSTAS.

3.1. Situação Atual. 

3.2. De gue Forma se dá a Captação de Recursos. 

3.3. O que nos Levou Chegar à esta Situação. 

3.4. O que Propomos como Ponto de Partida. 

3.5. Não Podemos ESPERAR. 

4- FONTES BIBLIOGRAFICAS.
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28ª · ASSEMBLlHA NACIONAL DA JOCB 
- .. -,. · . ' 

ANALISE�� CONJUNTURA 
·1 ., • ...,�•;_ .. ·\.�. ..- !, .. �.-1 ,.,, ... ;'_, 

Vivemos· num país ,.qe . çl;Lménsô'es continentais, inúmeras belezas 
naturais e muitiss:i:m,'as .contradições político...:econômico-sociais. 
Vejamos alguns dados: '.·,...._, 

"Segundo a FAO (Organização, das náções Unidas para a Agricultura e 
Alimentação), o Brasil possui o maior superavit na agricultura, ·do 
'planeta; é o Brasil também, o oitavo maior PIB· (Produto Interno 
Bruto) do ocidente. Em _s�us- relatórios a FAO aponta o ·:srasil coino 
um do.s países mais viáveis do· mundo.. Por outro -.lado, nos fornece 
dados não: muito animadar_es: 7"0% dà população brasileira está sendo 
colocada à margem do processo produtivo; apenas 12% dosbrasileiros 
estão preparados para produz·tr· éri-1 uma sociedade tecnológicamente 
moderna; em termos de· renda per·cápita, o país; ocupa o 38 lugar no 
mundo, abaixo dos pai ses como, Ir:ã, ·Tr.inülad e Tobago, Omã, Líbia e 
Grécia. 

Dados do banco mundia.l classificam o Brasil como o 74Q em educação, 
abaixo·. de,. países·•'·como MadagaScar, Gana,. Tunísia, Indonésia, 
Zimbabwe; Zaire e Egi'to, , -18% 'deis brasileiros são analfabetos; 15% 
possuem prime irá grau completo, más sem preparo específico; 35% 
possuem primeiro grau incompleto; 20% são c}:lamados é?-nalfabet9s 
funcionais ( se alfabetizam, mas· não tem prepar'Ô: escolar).. 

·' 
. ' . . 

' ·  

Apresenta.:._se no decorrer do.· estúdo: â�. ban�o. •Mundial dois Brasis: 
de _i.11,Il l9dq uma minoria, pom renda'per.cápita de 4 mil dólares�e que 
oper·a um parque industrial e tecnológico moderno; de outro a n;iàiorià· 
com renda per cápi ta inferior a 400 d9lares .. : -- .---·· __.,. 

. 
� - ' . . . -

Apesar de não possuir uma produção pe:trolíféra abundante,. o qne lhe - .. 
renderia uma economia maior, o Brasil possui um moderno e berri 
integrado, .pa-rg_ue · industrial, mui tos· recursos naturais, grandeza 
geogr'áfica�- '· .'É o ·4º do mundo em território,· o -5�( em população e· o 
nono em exportação;_porém s.ua marca registrada é a péssima situação 
social. 

:,,.. 

A dfstribuição ·da renda: 
renda nacional 

60% mais pobr�s participam de 15, 1% /i� 
·.'.:.. l,· 

* 10% mais ricos detem 46, 8% da renda.
No campo:· 4%' dos· grandes prop:tíetários-possuem 70% das terrq.s
cadastradas, enquanto a estim�tiva é de .12 ·milhões de' camponeses
sem-terra. 

. 
- .· , . ' 

',. 

A produção agrícola cresceu de 1981 a 1988 em torno de 30%. A 
produção de soja fói a que mais cresceu (em torno de 40%),' a de 
feijão caiu 10%. Em 1981 a produção de milho, arroz e feijão, 
consti tuíntes básicos da alimentação do povü, representavam 66, 7% da 
produção bra2ileira e em 1988 cairam , para 44, 02% da produção. 
Verifica7se. assim uma' agricultura cada_ vez mais voltada para a 
exportação e cada vez menos para alimentar o povo trabalhador.·· / 
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Verifica-se assim uma agricul tur1' cada vez mais voltada para a 
exportação e· cada vez menoe; para alimentar o povo trabalhador. 

' ,. '· � ' ·� 
Além da concentráçã'o da terra, da produção ·para exportação, a 
mecanização, a falta de incentivo's' ao pequeno, pro-dutor levam a uma 
crescente migração do homem do campo para a e idade, é· c:i êxodo rural. 

'Segundo o IPEA, hoje 33,5 milhões os brasileiros (mais que 25% da 
população) vivem em si t�ação de fome·� cJ,.assificados como indigentes. 
Vivem em favelas, viadutos e pontes, na rua ou lutam por um pedaço 
de terra. 

Em todo o Brasil milhares de crianças deixam de estudar em 
consequência da fome, porque a falta de vitaminas;'· ·prç,teínas e sais 
minerais, compromete ._a. capacidade dE! __ aprender.

Segundo o IBGE, 43,1% das crianças brasileiras, de até 5, anos vivem 
em situação de extrema pobreza e fome. No Nordeste, os números são 
ainda piores, em 1981 cerca de 62, 5% da população de crianças e 
adolescentes do Ceará eram miseráveis. Estes números subiram para 
70,,4% em 1989. Em Salvador, 1,5 milhão de habi-fantes da cidade, 
viviam em estado de pobreza crítica, segundo pesquisa· 'da 
Universidade Federal da Bahia_ Maceió é a capital da fome, 26% das 
crianças que morrem antes de completar um ano, morrem de doenças
ligadas diretamente à desnutrição. '· 

Enquanto isso, a burguesia segue concentrando mais riqueza e tendo 
acesso a tudo, inclusive a serviços públicos, enq1,1anto que· os 
trabalhadores ( que são a maioria necessitada) ·não tem acesso aos 
serviços básicos como saúde, alimentação e moradia. 

DESEMPREGO: O BICHO DE 7 CABEÇAS

O que vem assustando a todos os trabalhadores nos últimos anos, são 
os alarmantes índices de desemprego. Na Comunidade Européia o 
desemprego é o maior, desde abril - de 88, na Espanha 35,5% dos 
trabalhadores com menos de 25 anos, estão desempregados, na China o 
desemprego atinge 30%. Os dados oficiais dos EUA� nos informam que 
o desemprego atinge 7% _da população economicamente ativa.

No Brasil, a taxa de desemprego, de dezembr.o do ano, passado, foi a 
maior dos últimos anos, registrando um total de 720 mil 
trabalhadores demitid'c:>s, neste mês, em 6 capitais (o que significou 
um índice,de 4,5%), dispensados no período_ Para nossa sorte este 
índice ainda é inferior aos atingidos, em 83, (5,65%), mas confirma 
uma tendência recessiva da economia. Além dissso o mercado de 
trabalho é bém pior · que naquela época. Há 10 anos, :·_t5,-�1% · doa 
trabalhadores tinham carteira assinada, ao passo que agÔra:somente 
50,47% contam com essa proteção. 

Os otimia-tas nos levariam a pensar que estes trabalha:clores sem 
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carteira assinada abriram seus próprios negócios e se tornaram 
empresários bem sucedidos. Mas a realidade é que estes 

trabalhadores estão no mercado informal, como única maneira de 
sobrevivência. 

No setor industrial, o número de pessoas gue trabalham em indústria, 
caiu 7% no ano passado, em relação a 1991 e em relação a 1985 
13,8%. 

Se por um lado a queda na produção devido a e!'· ise econõmica +, ·;m 
contribuido neste setor, por outro lado a automação das empresas em 
busca de maior produtividade e maior lucratividade é responsável 
também. 

A automação não é um fenômeno recente no sistema capitalista. Existe 
praticamente desde o surgimento da indústria, a partir da superação 
do trabalho artesanal, do parcelamento das tarefas produtivas na 
fase manufatureira e da introdução das máquinas. O que há de 

diferente no atual momento são os meios utilizados para automatizar 
a produção. Até um período recente, eram utilizados na indústria 
apenas os recursos oferecidos como a mecânica ou a eletricidade. A 
partir dos anos 50 e em especial dos anos 60, a informática e depois 
a eletrônica, vieram a se agregar como novos cursos à automação. 

Os avanços nesses campos são imensos. Mesmo no Brasil, onde a 
difusão da microeletrõnica é recente suas consequências também são 
sentidas. 

Após 105 anos da propagandiada abolição da escravatura nos 
encontramos em um regime de semi-escravidão: 

- O Brasil é campeão mundial de acidente de trabalho, somente
em 1990, 5.355 pessoas morreram e em 1991 outras 19.972 
ficaram incapacitados para sempre. 

- O salário mínimo atual não dá nem mesmo para comprar uma
cesta básica., que em abril, custava Cr$ 3. 519. 340, 00.

- A ausência de uma política que garanta emprego e salário
para os trabalhadores joga a cada dia mais famílias,
adolescentes, ho;ner.s e m·.1lheres numa situação de miséria.

· - As famílias fazem todo tipo de sacrifícios para obter o
mínimo para sobreviver, por isso 7,5 milhões de crianças e
adolecentes com idade entre 10 e 17 anos estão atualmente no 
mercado de trabalho, o que representa 11,6% das pessoas 
ocupadas. 

Hoje no Brasil, pelo menos 25% do orçamento das famílias de nossa 
classe é constituído pelo trabalho de crianças e jovens menores de 
18 anos. O mercado informal já era responsável por 50% dos empregos 
em 1981 é o que mais absorve esta mão de obra. O mercado informal 
é aquele não declarado, nem registrado, sem existência legal ou 
oficial. O trabalhador informal não tem proteção nem trabalhista 
nem previdenciária. Fica pois, sem condições de negociar, à mercê 
do empregador. 
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Estudos do IBGE.em 1986 apontam gue os trabalhadores que estão no 
mercado infcrmal ganham bem menos que os trabalhadores do meroàôo 
formal -e sua. jor-nada de t,r,abalho é bem maior. 

. .. i:-, '' :· �j j 

Nãad1á uma política· v:oltada · para o.· social, desta forma ·.a éll.a-sae 
traba-lhadora -sofre com o desemprego, falta de saúde-, laiér' educação 
e moradia. 

Hoje o Br:asil ,tem 77, 5% de sua população morando nas cidades. São 
aproximadamente 120 milhões-d�· pessoas·· vivendo-e sobrevivendo nas 
cidades. Os 5431 municipirrs mais., populosos concentram 61, 2% da 
população do pais.- Contudo a cidade que atrae o migrante· do campo 
não consegue absorver a mão ··de··,·obra.' ., O atendimento médico é

precario' mínimo-, a. infra-estrutu:t-a''. urbana . é cada vez mais 
deficiente. 

O alto custo da moradiá empurra o migrante para as · favelas e 
cortiços. Mo·rando longe el�- depende <;lo- precário· e· caro siste·ma,-'de
transporte para ·ganhar a .vida. ··· · 

O Brasil vive um oolápso na área de saneamento básico. É um país 
doente, que prima pela irregularidade da distribuição de água e no 
tratamento de esgostos. 

Segundo a OMS, ·65% das internações hopitalares foram provocadas no 
Brasil por doenças decorrente de saneamento básico inadequado. O 
surto da epidemia do cólera como ocorreu. recentemente·, :abinge 
principalmente as regiões e cidades mais carentes desses serviços. 

A qualidade de vida do meio urbano se arruina em rítmo alarmante. 
O meio· ambiente é sac-rificado, pela escalada predatória · da 
especulação · imobiliária e ,pela ocupação das · populações carentes 
empurradas para as áreas de risc·os ( ene·ostas de mo·rros·; margens ·cte 
rios) é para as peri-feri"a's·.. A gr,avidãtle da crise · ambiental de 
nossas cidades e fruto�de um longo períodb,de crecimento econômico 
predatório,·.tanto em relação -'"ao meio ambiente quanto·.,às condições de 
vida. 

Consequentemente, o ambiente social 'cSe deteriora pela ·esca,l,a do 
crime, da violência e do t-:irãfico de drogas. ·como·-subpvoduto social 
desta situação, registra-se a existência de vários milhões de 
menores abandonados nos · cen-t;.ros. urbancs, · crianças ( orfãs diurnos) 
trancados· em casa enquanto os· p-a:is saem-.para trabalhar, familiàs 
morarido em acampamentos, via.dutos;,marquises·e 'até túmulos. 

As políticas de produção habitacional, tem sido criticadas pela 
localização inadequada dos conjuntos, a má qualidade da urbanização 
e das moradias produzidas, a pequena quantidade de habitações 
construídas, o alto custo da produç.ão e o desperdício de verbas, o 
preço inconpatível com a pos·sibilidade de pagamento das famílias; 
por outro lado é grande o financiamento para construção de mansões, 
privilegiando ass'im a alguns poucos. 
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t)s cortiços representam um dos segmentos 'mais significativos -nas 

cidades brasileiras . compondo no quadro da. pobreza urbana uma de 
suas modalidades mais antigas .. Em São Paulo eles surgiram nos

primeiros anos da industrialização no fim do século passado. Os

cortiços, habitações coletivas apresentam condiçõ_es a infra
estruturás desumanas B degradantes. 

UM COTIDIANO DE VIOLÊNCIA 

O cotidiano do cortiç9_ é marcado pela �iolência. Há a 
arbitrariedade do intermediário e pela cla.ndestinidade da locação, 
deixa o inquilino desemparado e sempre .ameaçado. de de.spej o. Seguem
se as vj,olências causad_as, pela sua supe} população. A disputa diária 
pelos espac;'os reduzido;,,· acirra" os âniops e degenera-se; facilmente
em conflito aberto. 

·. 

, .. 

A existência do cortiço atesta a degradação que chegou a questão da 
política urbana e habitacional . Cerca de· 30% dos habitantes do 
município de São Paulo " escondem-se" neste verdadeiros buracos

chamados cortiços. 

São. Paulo tem a maior quantidade de favelas, Rio' de Janeiro tem o 
maior número de favelados e Recife tem o maior índice (40%) de sua 
população vivendo em favelas. Mas este tipo de moradia precária se

espalha agora também pelas médias e pequenas cidades. 

A desigual distribuição de renda, gue há mui tos anoe.: 
favelas e pobreza, chega hoj e ao seu último estágio: 
contigente de famílias que vivem pelas ruas das cidades. 
casa e sem pão. 

O HOMEM DE RUA 

vem gerando 
É grande o 

São os sem 

Os . centros urbanos são o palco onde milhões de pessoas buscam a sua 
s6br�vÍvência� �a .maioria são migrantes, trabalhadores n&6 
esp�cializados, bóias frias expulsos do campo e desempregados. São 
pr�s.as fáceis da violência e do roubo. Ficam sem dinheiro, sem 
roupas.·e documentos. Sem dinheiro não podem se alimentar. Sem 
documentos não conseguem trabalhe. Com as roupas sujas são 
identificados corno pessoas que vivem nas ruas. Tornam-se 
descaracterizados e_·sem._:irdentidade. Conv:ivem com a angústia e a 
violência. Milhares dessas pessoas acabam se tornando de fato 
moradores. de rua. 

Não.havendo moradia os sem-teto criam alternativas: derrubam paredes 
dos viadutos das cidade e cavam buracos para morar. São chamados de 
"homens das cavernas" . .,., �.,;;., .. 

A miséria, a pobre::.a e a violência estiveram presentes na maior
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parte das sociedades. Entretanto o gue é mais grave, é que 
nosso caso ela não é decorrente de guerras ou de li:11i taç-ões 
recursos naturais, é consequência direta de um cer-t-o tipo 
desenvolvimento, que concentra riquezas. 

no 
de 
de 

Vejamos que tipo de opção é esta. A partir de 1930 in-Lciou-se no 
pais a .  montagem de umá base industrial, e incentivou-se a 
urbanização, sem contudo se r-ealizar uma reforma agraria que 
completaria este processo de desenvolvimento. No período de JK, 
esta opção foi ainda mais reforçada. No inicio dos anos 60, 
segmentos da sociedade ,iá percebiam as deficiências deste modelo e 
apontavam a necessidade de reformas de base, mas suas propostas não 
tiveram o apoio necessário e, como resposta, tivemos o gclpe r.ülita!' 
de 64. 

O regime autoritário, que perdurou 21 anos, deu cont:i..:rnjdade ao 
�processo de indust.rià'iização e urbanização, canaliza:u recur;c;os para 
o crescimento de consumo para uma minoria, concentro1..,,_ rencias e 

benefícios, transformou o país na oitava potência econômica mundial, 
mas realizou tudo isso ás custas da miseria de . milhõee, de 
brasileiros, tendo, para tanto, o pleno aval de nossas elites. 

O BRASIL HOJE 

De norte a sul do nosso' país se fala e·m NEOLIBERALISMO; d'3 um.:i. forma 
ou de outr·a estamos todos . contaminados por ele. E ainda está por 
ser inventada uma vacina eficaz para combatê-lo. 

Quais são os sintomas dessa enfermidade social? 

Você anda pelas ruas das grandes, médias e pequenas c�dades, se 
encontra com milhares de vendedores ambulântes, 80% deles ú.veram 
um emprego fixo faz pouco tempo. Se você que é jovem vai buscar 
.trabalho numa fábrica de calçados em Vale dos Sinos ou Franca, eles 
vão dizer que não há vagas e vão indicar prá você um pequeno 
empresário que te dará emprego na banca de calçados que el'?. rr:ontou. 

O teu salário vai ser menor, você não vai ter carteira assinada e 
vai receber só se produzir. Férias? Previdência? Nem pensa.r ! Afi. · .1 
o dono da banca para ter lucro aumenta a exploração retirando os
direi tos dos trabàlhadores. Ele faz parte do esquema da 
terceirização das grandes indústrias. A grande indústria não quer 
ter grande número de empregados, afinal eles podem se organizar e 
exigir direitos e isso atrapalha o lucro e a rentabilidade. 

Prá resumir: Poucos trabalhadores, modernização da proclucão com 
novas tecno1ogias, redução dos custos de produção, .::::,"L;.mt:.nto da 
procutividade; da rentabilidade e lucro LIBERDADE de mercado para 

.competir. Neste caso, quem estiver excluído do m�rcado é visto como 
· sub-humano, sem qualquer direito, considerado como "SOBRAN''i:E". E 
como qualquer sobra pode ser atirado ao lixo. · Os :,::,obres s�io 
excluídos porque não entram na lógica do mercado. Ninguém guer 
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comprar a sua força de trabalho. São excluidos naturalmente pela 
simples razão de que não ser·vem ao processo· do próprio mercado. E 
como não se pode admitir nenhum obstáculo ao livre desenvolvimento 
do mercado, os pobres são excluídos e as ·,rítimas não tem ,outra 
alternativa a não ser a exclusão. 

O Capital tem o poder sobre a vida e a morte dos pobres e excluidos. 

Outros sintomas dessa doença são as crescentes privatizações das 
empresas estatais, reduzindo o número de empregados. A preservação 
do meio ambiente não é 'preocupação, pelo contrário, a destruição, 
o envenenamento e a poluição são coisas do dia-a-dia.,
A saúde pública não funciona e até doenças simples de serem
controladas, estão avançando, como a cólér-a· que 'se- espalha ··fácil
pela falta· de saneamento e águe. tratada.· As· oiclàdes··crec·em: de;,forma ·
rápida e desordenada sem condições para vi ver. : , ! · . 

Não há preocupação com a educação, 
analfabetismo cresce, sendo que 
particulares. 

as greves dur�� cisses: .. e o 
para as elites há: escolas 

Há uma redução dos direi tos' sociais cto· tr·abalhador' ., · Perda• do ··poder 
aquisitivo dos salários. 

. ·: :. ·,. - _-:. 

Essa énfermidade atinge a multidão e faz muitas vítimas ... 
\ -. ' .- -·· l 

Como se :espalha essa enfermidade Neoliberal? 

Ela se espalha à.través de idéias, do modo de pensar das pessoas. Ela 
ataca a cabeça das pessoas 'e ··faz acreditarem que estão bem, de saúde. 
É uma ideologi�'�ominante. 

A ideologia liberal tem como fundamental a liberdade individual nos 
campos: econômico, social, político, moral", religioso, cultural. 

O liberalismo ecômico entende que existe·=uma ordem natural para os 
fenômenos econômicos e esta ordem tende ao equilíbrio pelo livre 
jogo da concorrência e da não intervensão do Estado. 

Esta doutrina quando se torna política na economia de mercado divide 
a sociedade. em.. duas classes fundamentais. De um lado a classe do 
proprietários donos do meios de · produção· e do outro os 
trabalhadores. A ideologia dominante é então o conjunto de idéias 
que representam os interesses da classe do proprietários em 
justificar o seu dominio e evitar passiveis alteraçôes dessa ordem. 
A difusão' de tal ·ideologia é feita através da educação dos costumes, 
da cultura dos· meios de comunicações, das religiões. Em cada um 
desses meios a "ideólogia dominante é diferente numa linguagem e 
simbolismo próprio de modo a garantir que toda a sociedade a entenda 
e aceite. A idéia central que nos fazem acr'editar é de lberdade e 
igualdade, que todos somos livres para fazermos o que quizermos e 
que t.odos somos iguais, em oportunidades e direi tos, portanto "só 
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não tem uma vida melhor guem não g_uer." 1 .. . .  

•"jt;; 

A economia de mercado é defensora da li;r·� inic.:i'.atíva:· ri. educãção 
como já vimos no 5Q CNJT, além de e'xc'lµir mµi tç1 gente, 'tião r,respe i ta 
â cultura popular e reproduz· as idéias da. classe,.dom:enlnáte. . .· 
A religião apresei1ta o ·céu ·como projefo .único.·; impede de buscar· 
solução para a dominação e exploraçàd .. ;Já os m�ios de comunic,açãp, 
banalizam os acontecimentos históricos': imobilizam as pessoas diante 
das informações, descaracterizam a a:náÍise política, induzindo a uma 
análise emotiva e superficial dos fatos e ainda levam ao extremos· �s 
apelos consumistas. 

· ·· 

Os trabalhadores bombardeados por todos os lados por essa ideologia 
passam a assumir posturas contraditórias à sua realidade"e· tornam-se
mais alienados de si · e da cl·asse à gual pertencem .. Acredí tam
fortemente g_ue conguistarão melhor situaçào de vida se trabalharem 
mais, ficando alheios às lutas por melhores sa1ários: Crêem que· com 
seu esforço individual conquistarão um lugar melhor na sociedade·, 
desacreditando na união e na força cpmunitária. São impelidos à 
competição, passando a ertx:ergar·os companheiros como inimigos, como 
concorrentes, não identificando que toçi.os são igualmente explorados. 

Essa enfermidade acaba atacando todo o organismo · socib.1' e a· ·rig_u�z�' 
cul túral do povo acaba não tendo espaço para se desenvolver. 
Culturas estrangeiras toma.m conta e nos fazem perder· a' idéritidaq..e. 
Na verdade, com sua. ideologia individualista e subjetivista, 
imprimem nas camadas populares a busca da solução ind;i.vidual, 
quebrando toda a solidariedade existente no meio popular: ·Ta)_ ·9.�.1;;,b_:i;-a. 
de solidarieda_de gera uma cultura de' desesperança,. à füedida que os. 
excluídos são impedidos de relatar . seup sonhos e'· criar a 
possibilidade do novo. Em outras palavras, o sistema neoliberal quer� 
impedir gue os pobres e excluídos sonhem e nos sonhos pC>ssam, 
projetar a nova sociedade. � 

"- . 
·. �

Essa enfermidade resiste ao tratamento? 
. ( :• · -::.· 

. .  -:.. ·: 

O sistema capitalista selvagem em sua tradição neoliberàl ·tentá -
imobilizar qualquer mudança. Apresenta-se como o "fim da hist_óri.9" ._ 
e não admite gualguer ,tentativa de se modificar a "oNiem" atual, gú� 
privilegia a economia de mercado e; dá toda a liberdade ao inérc.àclo

1 

como Pbssibilidade de solução dos prob.lemas da humanidade. •:,• '0
1

• '_ .- · 

·,•:;,,,'":_ 

O qu"é'º ·conta para o sistema neoliberql é a sua continuidade e 
permanência. Assim todas as tentativas provenientes das camadas 
populares em defesa da vida serão vistas como rebelião daqueles que 
não acei tain a "ordem" e precisam introduzir o "inferno na terra". Os 
movimentos sindicais que lutam por �elhores condições de trabalho e

saláriú, os movimentos populares que reivindicam melhores condições 
de vida (moradia, saúde, transporte, educação), os movimentos de 
rei vindicação da mulhers, dos negros , dos indígenas resultado 
prático da maior concentração da renda nas mão de poucos 
privilegiados. 
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NO CAMPO DA POLÍTICA. 

Segundo Eugenia Bucci, cronista carioca, "ainda não temos no Brasil 
uma sociedade realmente civilizada, na medida que entre nós não 
estão asseguradas as conquistas mais elementares da civilidade; vale 
dizer, certas garantias indj_viduais e sociais, certos direi tos 
humanos. Falar em livre mercado numa sociedade assim, mais gue um 
disparate, é um crime. Abandonar populações miseráveis à lógica 
predatória do capital internacional é muitas vezes, crime contra a 
humanidade e contr·a a natureza". Como pudemos ver, Collor tentou 
essa façanha predatória . Teve forte apoio da rede Globo para isso. 
Collor foi o lQ presidente e lei to diretamente, após a <li tadura 
militar. Ele assumiu com a idéia fixa de introduzir o país na onda 
neoliberal mundial. Para isto, começou a tomar uma série de medidas 
como privatização das empresas estatais, desregulamentação para a 
liberdade de mercado e livre negociação entre trabalhadores e 
empresarios. Tais medidas visavam o aumento da competição entre as 
empresas que com isso seriam obrigadas a buscar modernizar-se para 
reduzir os custos de produção e aumentar a produtividade e a 
qualidade dos seus produtos. É uma exigência do capital 
internacional para investir no Brasil, implementar todas estas 
medidas. A única lei passe a ser a lei do livre mercado. E quase 
como apostar uma corrida entre lebre e tartaruga. Eles ganham as 
estatais e dominam o mercado com facilidade. 

Caiu o Collor mas a onda neoliberal continua seu percuso e hoje os 
principais agentes políticos que buscam implementá-la são os ligados 
ao PSDB na figura do ministro da Economia Fernando Henrique Cardoso. 
Mais de 10 planos econômicos já foram testados nos últimos anos. 
Todos eles com o objetivo de tirar o Brasil da crise. Todos eles 
porém deram como resultado o aumento dela. 

A crise econômica e social só foi aumentando. A repercução na 
política se mostrou através das manifestações de massa contra Collor 
e contra a corrupção. Mesmo nas eleições, os partidos populares 
tiveram maior votação significando que a opinião da maioria, de 
classe média empobrecida, está buscando saídas fora do quadro 
tradicional da elite. 

A opinião pública está ultimamente movida a eleições e o assunto de 
agora já é a eleição presidencial de 94. A falta de candidatura com 
boa aceitação pelo e lei tores faz com que boa parte dos MCS se 
voltem para promover- candidatos que não alterem o sistema de 
exploração e acumulação de lucros, mesmo que promovam algumas 
reformas para deter a insatisfação dos 53 milhões de famintos. É

dentro desta perspectiva que o governo está se voltando para o PSDB. 
Com isso o projeto neoliberal tem mais possibilidade de ser 
implantado, mesmo porque o centro do projeto que são os países do 
primeiro mundo confiam mais no FHC do que nos ministros anteriores, 
sua imagem moderna poder·ia torná-lo o candidato dos empresarios e do 
capital internacional para as próximas eleições. Isso dependerá do 
sucesso na condução dos interesses econômicos daqueles e da queda da 
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inflação: Ho-,.i-e o governo Itamar tem um discurso voltado par·a. o 
social e como meta principal o combate à fome. Instalou o oornieiho 
nacional de. segurança alimentar, art ictllou as .. entidades e 
personalidades da sociedade civil, inclusiv�· aprovei tando··propostas 
já elaboradas por entidades e partidos políticos. Estimativ·as desse 
própiro conselho apontam e. necessidade de. 20 bilhões de dól·ares para 
acabar com a fome. 

O governo já publicou a primeirà versão do planô de combate à fome 
e à misêri�, produzido por uma comissãio espec�al encarregada Je 
propor medidas de combate à fome"_, desempreso e recessão. 

Na verdade não ·se trata de um plano de ação, mas de um conjunto de 
princípios, prioridades e recomendações. Em nenhuma parte o 
documento faz alusão de que a fome e a miséria são consequencias 
diretas do modelo de desenvolviménto econômico adotado no Brasil que 
privilegia a produção para atender ao consumo desenfreado de 
supérfluos, o cresciamento da infra-estrutura econom1ca em 
detrimento da social, e promove a concentração de renda, do poder e 
benefícios. 

A proposta não toca na dívida externa e suas conseqüências e não 
propõe também um programa de reforma agrária, massiva e urgente e só 
palidamente se refere aos programas de assentamento de famílias de 
trabalhadores rurais. O plano fica portanto, na periferia da 
Problemática social e mais uma vez na retórica de uma carta de boas 
intenções. Falar em acabar �om a miséria, sem ferir fundo o miolo da 
questão· social é querer mais uma vez enganar o po:vo. 

Neste ano de 1993, a,lém do plesbiscito, que não mobilizou e· foi 
marcado pelo desinteresse da população, poderá acontecer a revisão 
constitucional. Existe um bloco de deputados que é · contrário a 
revisão constitucional. Eles tem o apoio da CNBB, da CUT, UNE, OAB 
e outras entidades. Caso a revisão constucional seja feita por estes 
congresso os direi tos sociais dos trabalhadores, conquistados em 88, 
correm o risco de serem retirados da constituição. Já existe um 
forte lobby articulado no congresso por setores empresariais e pelas 
multinacionais para eliminar a::.: dife�enças legais entre capital 
nacional e estrangeiro, a liberação para a exploração dos recure0s 
minerais, fim do monopólio estatal do petrolêo e industrialização e 
comercio de produto nucleares, liberação à participação de empresas 
estrangeiras na assistência à saúde, fim das reservas de mercado, 
abertura do mercado financeiro aos bancos estrangeiros e o fim da 
estabilidade para o funcionalismo público. 

O neoliberalismo é hoje uma "onda" em nível internacional, reforçada 
pela crise do socialismo no leste. O pretexto é o seguinte: se o 
socialismo de estado não deu certo, então é preciso entregar tudo à 
iniciativa privada. 

O processo que o Brasil está vivendo é mais ou menos comum em 
relação a alguns países do continente latino americano, mas está 
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atrasado em relação a outros países. No Chile, por exemplo, os 
passos fndamentais para a implantação do neoliberalismo foram dados 
ainda sob a ditadura. 

Com a implantação do modelo economico neoliberal, o México é 
apresentado como exemplo a ser seguido pelo Brasil. Mas o número de 
desempregados, a queda do poder aquisitivo dos salários e o 
empobrecimento da classe trabalhadora desmentem a euforioa o:ficíal. 

Depois de ter passado pelo mesmo processo de crise econõmica 
verificado na A.L. durante a última década� o México é �presentado, 
no discurso oficial e nas manifestações das autoridades ·econômicas 
internacionais como um país em "franca recuperação e citado como 
modelo de ajuste neoliberal, que todos os países que queriam retomar
º crescimento, devem seguir. Teoricamente, o México tem renegociado 
sua dívida externa com êxito, o que proporcionou confiança aos 
investidores estrangeiros, que tem aportado o capital necessáro para 
a retomada do crescimento sustentável. 

Esta visão extremamente ot·imista não corresponde â realidade dos 
setores assalariados e da imensa maioria da população_- Hoje, segundo 
dados da CEPAL ( Comissão Econômica para a América Latina e Caribe da 
ONU), o poder aquisitivo do.sàlãrio mínimo caiu em mais de 60% em 
relação a 80. O índice de desemprego oficial tampouco cons.idera· que 
o e,quiva,lente da força de trabalho ocupada tenha que· viver do
subemprego. ,·Quanto à dívida, seu montante seguiu igual e o que o
governo obeteve foi a oapacidade·de,continuar endividando-se. O país
'segue pagando a q_uantidade estratosférica de aproximadamente 10
bilhões de dólares anuais por jÚ.rós da Jd.:í,,vi:da externa, comprometen-io
recursos fundamentais para' �eu desenvolvimento. A confiança
·adquirida pelos investidores

.
ê-strangeiros se baseia na profundidade 

do ajuste exercido pelo gov��rto, com a privatização, acelerada do 
patrimônio público construído durante . ., 'o século._. Conq_uistas 
fundamentais do povo têm sido destruídas · cóm a • prd:,vatização, q_ue 

. continua em curso; ameaça.nd6 os setores da educação, saúde e os 
recursos petrolíferos ... Com a ·-abertura desmedida da; ,.economia, a 
indústria nacional está em àberta decomposição, devendo espérar-se 
praticp.r:ie�te seu extermínio frente à im.J;?OSSibilidade de COIIlP,t�-ir:,· .. 

Q.LADO OCULTO DA MODERNIZAÇÃO.
·-y ' 

Nos últimos dez anos os. ·salários no Mé;{lco tiveram perdas 
egui valentes a 60%. O salário mínimo cobre se.quer, as necessidades 
básicas. todos os índices de bem-estar ·�oci�l dos· trabalh�dores 
pioraram: baixou o consumo de alimentos, aumentaram as enfermidades 
relacionadas com a pobreza. Pioraram as condições de 40% da forç� de 
trabalho q_ue está desempregada. As cifras oficiais indicam 
desemprego de 3% mas mui tos calculam gue está entre 13 e 25%. a 
porcentagem de pobres, que tinha recuado durante o período de 
expansão do capitalismo d.e Estado e da industrialização autocentrada 
- passando de 77,5% em 1963 para 48,5% em 1981 - vol�ou a crescer
depois da crise da divida e das' medidas de liberação dos anos 80,

•
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atingindo 59% da população em 1989. Entr·e ,i,ineiro de 1992 e 1993 a 
inflação aumentou 157 vezes, enquanto o salário minimo subiu 51 
vezes. 

A cada mil nascidos no México 36 morrem nos primeiros dias por falta 
de acesso a serviços de saúde. São 15% da população sem atendimento 
mínimo de saúde. Nas cidades 11% não tem água potável, no campo são 
53%. São 30�t vivendo ab-3.ixo da linha de pobreza. Estes são alguns 
dados que revelam o lado oculto da moderni2ação do País. 

A NOVA DESORDEM MUNDIAL 

Ao cair o muro, símbolo maior da guerra fria, os centros 
capitalistas apressaram-se em dizer que todo o planeta está "livre". 
A liberdade que os países do primeiro mundo faiam é a "liberdade de 
mercado". Dessa forma eles que detem os avanços tecnológicos, tem 
condições de competir no mercado e sabem que vão ganhar. É por isso 
que a têndencia para, os próximos ânos é uma monopolização da 
economia mundial, ou se,ja, toda a economia estará controlada 

. porpouco mais de uma dezena de indústrias que comandarão a produção, 
o comércio, as finanças e principalmente os "segredos" tecnológicos.
Há o monopólio do petróleo que é ainda hoje a materia-prima e a
fonte energética mais importante. os E.U.A. não tiveram dúvidas em
atacar com armas de maior sofisticação para destruir a ameaça de
quebra desse monopólio pelo Iraque. Quando a "guerra" econômica está
ameaçada e o monopólio corre perigo, eles tem também o monopólio do
poder militar coín os armamentos modernos.

As decisões sobre os rumos da economia mundial estão concentrados no 
primeiro mundo. Por isso se pode falar em globalização da economia. 
Os conhecimentos tecnológicos, os recursos financeiros, a capacidade 
de gerir e administrar estão concentrados nos EEUU, Europa e Japão. 
Dessa concentração o que ocorre é que o comércio se dá quase que 
somente entre esses blocos, fazendo com que países do terceiro mundo 
e do continente Africano, fiquem excluidos dos interesses econômicos 
mundiais e condenados a miseria destruidora. Alguns países do 
terceiro mundo ainda continuam ligados à economia mundial por 
fazerem parte da ter-ciarização que ·os monopólios estabelecem, ·ou 
s�,ja, no processo de produção mundial pode sobrar um espaço para 
algum país que consiga produzir com boa qualidade e a baixo custo 
algum componente que o monopólio precisa para seu produto final 
sofisticado. Neste caso esse país continua ligado à economia do 
primeiro mundo, mas somente como um terceiro produtor dependente. 

A nova "Ordem Mundial·· está se configurando cada vez mais como 
"Mundo dos Ganhadores". Um capitalismo selvagem sem nenhum rosto 
humano e apenas vendo nos outros países a possibilidade de dominar. 
O Terceiro Mundo, sobretudo depois da queda do socialismo histórico, 
torn�-se palco de uma guerra econômica de grande poder devastador. 
O próprio neoliberalismo - ideologia destinada a conseguir a livre 
entrada no Terceiro Mundo, mas sem abrir para os produtos destes os 
próprios mercados - exige a abertura dos países do Terceiro Mundo 
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ao mercado mundial, promovendo internac iorial izaçã.::i da economia e 
sucateamento, como consequencia as indústrias nacionais. Fomenta a 
provatização das estatais quebrando o prestígio do Estado quer 
política, quer economicamente, implantando a ótica do "Estado 
Mínimo" a serviço não da satisfaçã.o das necessidade básicas dos 
pobres e excluídos, mas a serviço do maior lucro e rentablidade. Com 
esse processo, os pobres perdem acesso aos serviços mínimos de 
saúde, educação, moradia, transporte. 

Neste sistema ne6liberal, a introdução das novas tecnologias não tem 
contribuído para a satisfação das necessidades vitais das maiorias, 
mas tem' colaborado com um processo. ainda maior de exclusão. A 
sociedade do . espetáculo' com seus meios de•! comunicação que 
impulsionam a ilusão da vida na cidade, está acelerando o êxodo 
rural. Mas ao chegar à cidade, o trabalhador do campo�não encontra 
trabalho, que até bem pouco tempo ·estava no centro da· vida humana, 
perde sua importância e' com isso ,_, o neoliberalismo leva'do ao 
extremo apresenta-se com, ú�a face desumana, pois pensa· a economia 
sem - o trabalhador, onde a preocupação fundamental não é cóm as 
pessoas e com a natureza, mas ·com a rentabilidade · das 'iiJ.bvàs 
máquinas" (tecnologia avançada) e sua :Lnserção no mer-éaélo mundial. 
Os pobres, que não têm condições de competir no mercado, devem 
desaparecer, pois são massa sobrante - como aliás, os países pobres 
..:. á medida que a mã·o-de:...obra é .. dispensável.. ( devido à automação· e 
rebotização). O mesmo acon'tece com à matéria prima, deixando de ser 
procurada, devido aos novos materiais. Com -isso, os países·-pobres do 
Terceiro Mundo são' considerados "sobrantes., (ex. Continente 
Africano). 

N·a verdade·, a partir de 1982 ,; ,6om a crise do pagamento da dívida 
externa, generaliza-se a economia de exportação e gera-se então uma 
economia para se pagar a dívida externa. Tudo gira em torno da 
transferência de um excedente cada vez maior para os países 
centrais, gerando um est,;:1.ncamento p.o ,desenvol:viment·o ·ocorrido nas· 
décadas de 60 e 70, proporcibn@do.um ·empobrecimento gradativo da 
populà'ção · latina-americana. O pagamento da dívida externa é· um 
mecanismo para se continuar extraindo da A.L. o máxcimo de 
excedentes possível. Isso concretamente signifa para as camadas 
pobr·es da população: menos casas. menos escolas, menos saúde. menos 
participação, menos lazer e consequentemente, mais marginalização, 
mais desemprego, mais idosos abandonados, mais prostituição de 
menores, mais crianças nas ruas. Em síntese, menos vida e mais 
morte. 

TRÊS POLOS DO SISTEMA ECONÔMICO GLOBALIZADO. 

Estamos atualmente assistindo à criação de uma chamada "Tríade"; um 
sistema econômico globalizado com três polos: EUA, MEC e Japão. A 
divisão do mundo em três blocos poderia ser assim. 

Primeiro bloco: Seria onde estão concentrados a riqueza, o consumo 
das matérias primas, o desenvolvimento tecnológico, a origem dos 
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investimentos diretos e financeiros e o, c;omércio internacional -
Comercio internacional e fluxos de investimentos são majoritários 
entre os países deste bloco. 

Segundo bloco: seriam aqueles países do terceiro mundo e do ex-bloco 
socialista que estão "ligados" através de investimentos diretos e 
exportação de produtos industrializados para o primeiro bloco; 
conseguem brigar por um espaço no último vagão do trem. Outra 
caracteristica deste bloco é que o comércio internacional como· 
também os fluxos dos investimentos são muito mais em relação aos 
países do primeiro bloco e muito pouco entre sí. 

Terceiro bldco: seriam por último, os países que antes eram chamados 
de quarto FÚndo, que na realialidade estão delsigados do 
desenvolvimerfto tecnológico, pauperizados e sobrevivendo com ajuda 
financeirà e êxportaçào de algumas matérias-primas que perdem sempre· 
mais seu valor. 

Dentro disso o Mercosul representa uma possibilidade maior de ficar 
ligado ao trem aumentando sua base industrial e comercial e tornando 
a região mais atraente para investimentos diretos de origem do 
primeiro bloco. 

Não convem esquecer que nest,':i nova ordem mundial )'1eoliberal os que 
estão bem'tendem a ficar cada vez melhor.e que estão mal cada vez 
pior ... 

,,; 
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são 40 anos que completamos desde 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 

que se vivia e como os jovens trabalhadores podiam reivindicar _:suas 

situações, sues problemas sem ter que abandonar sua fe, 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 trabalhad� 

res iam se formando, o movimento foi ganhando caracteristicas pr� 

prias r tendo mais •Ql.ltonomia. 

Com o metodo de revisão de vida e açao, o movimento foi se 'inse 

rindo na realidade dos jovens trabalhadores. Sofre um processo de mu 

dança no seu conteüdo. 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 tambêm 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 igreja, sua confiança interessavam a JOC i uma vez que 

estava v.i:vendo 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� 

nômica em trarisfortnação, estava ocorrendo uma rapida internacionaliz� 
..

ção do capital, as multinacionais estavam estabelecendo-se nos pa� 

ses, principalmente do 39 mundo e conquiétando �spaço politico� econS 

mico e ideologico. As contradiçoes econômicas foram acentuando-se � 

nível internacional. O imperialismo norte-americano já estava solidi

ficado. Em contraposição, os movimentos de libertação foram avançando 

Já havia ocorrido a revoluçao cubana, criando grande impacto à nível' 

internacional. 

A estrutura capitalista começou a se dar conta de que estava so 

mente enfrentando as consequencias 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. os'1#is- • 

tãos atingidos E._ela JOC; o processo acelerado e massivo fez com que a 

JOC iniciasse também em países onde a grande maioria da população não 

não / @, cristã e muito menos católica. E estes jovens , 

começam a se interessar pela JOC. 

Acompanhando o processo, a JOC Brasileira começou a desenvolver' 

seu carater apost8lico 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. 

Entramos 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 mo 

mento que começou a assumir mais algumas discuss8es do movimento op� 

rário, sobre as reformas de base, greves, CGT, etc. 

O 19 Congresso introduziu muito mais a JOC dentro do movimento ' 

operário. Neste ano a JOC promoveu o 19 Encontro Nacional das empreg� 

das dom�sticas, dando origem as associaçSes 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 viv�. A JOC se viu na ' :obrig� 

çao de s� 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 reacionarias 

da hierarquia da igreja brasileira de estar desviando-se das suas ca 

racteristicas originais. Enquanto isso, o clima criado pela realiza-' 

çao do Concilio Vaticano II, estava arejando� igreja Universal, ofe 

recendo,Vpor tanto mais espaço para a JOC em todo mundo. 

Por causa do seu "exagerado" compromisso social, corno se afirma

va, iniciava-se os primeiros conflitos com a hierarquia. 

Esta situação foi agravando-se no decorrer do período de 61 a 64 

princi·palrnente nos grandes centros industriais, onde os militantes 

iam se engajando dentro dos sindicatos, nas organizações operárias, e 

outros. Esta foi urna 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 um aceleramento industrial gue criou uma ideologia desenvolvin 

mentista gue 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 fRo�r�.(\.oJ" que · � dava uma imagem de 

ajuda aos povos do 39 mundo, mas na verdade criava mais dependencia; 

e a igreja entrou nesta. 

AJ?é3s.-61, no Brasil os trabalhadores deeencadearam um intenso' 

processo de lutas. A burguesia nacional e internacional passaram a 

temer a subida da classe operária. 

O 29 Congresso Nacional de Jovens Trabalhadores estava em anda 

menta com o tema "UNIDOS CONTRA A FOME E A MIS�RIA". Em 63 foram rea 

lizados mais de 80 congressos·�de base. O nacional era previsto para 

64. 

Sentia�se uma maior consciência operária dos militantes. Havia 

um compromisso com a promoção operária integral. Havia úm maior eng� 

jamento nos sindicatos, na política e em todo o movimento operário}
A JOC avançava junto ao movimento operário. Enquanto isto, uma 

grande parte dos bispos, padres e leigos, principalmente da classe ' 

média, 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 jâ 

estava sendo preparado desde os Estados U�idos. 

Este período caiu de forte repres;;são para o movimento operârio 

muitos militantes foram perseguidos, torturados, presos em todo ,. o 

Brasil. 

O med6 imposto pelo regime militar foi levando a JOC a um fe 

chamento, 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 

uma ação menos massiva e reivindicativa. 

Foi precisamente entre 68 e 70 gue a classe trabalhadora e a 

JOC do Brasil passaram a sofrer u� dos períodos· mais fortes de · re 

pressão. Por outro lado, o movimento não estava conseguindo fazer 

uma análise profunda sobre a realidade do mo, _menta 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 análise trouxe confronto 'f'\o 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. 



Setores da hierarquia da igreja passaram a interpretar que a JOC 
esitava as sumindo esta análise, isto trouxe mui tos questionamentôs para 

a JOC. Foi necessãrio a equipe nacional eleaborar um outro material�do 

cumento amarelon explicando o que era de fato a JOC e o que assumia co 
mo sendo sua orientação. 

Conselho NacionaL dE 1970 ... 
-�r""\- - ---..-, .-,-

No Conselho Nacional de 70, em Campinas, a JOCB d& continuidade a 
seu pl,tno em andamento desde 68. Começa a retomar a caracteristica de 
massa. Em função disto este conselho decide realizar todo ano a SNJT 
(Semana Nacional da Juventude Trabalhadora). A partir dai a coordenaM' 
ção;.nacional passa a acompanhar mais os trabalhos de base junto aos -cdi 

� 
-

rigentes locais. Com �cw..u:;-á.v_, a situação política, decidiu-se .nao 

difundir o nome do movimento, passando a atuar praticamente na clandes 

tinidade. 

Neste mesmo ano, parte da equipe nacional, militantes de base e 

alguns assistentes foram presos. Houve uma campanha de solidariedade ' 

mui to grande da JOC Internacional. Confirmado·_,seu apoio e solidariedan 

de a JOCI envia ao Brasil o assistente e o presidente internacional. O 

assistente esteve com os bispos na assembléia 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 nao 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 reorg�nização do movimento a nível nacional. O movimento vai se fir 

mando com a exigência dos militantes tomarem medidas de segurança em 

sua açao, organização e divulgação da JOC. vão se formando e reforçanM

do grupos de base, principalmente nos bairros e f&bricas. 

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 tambem a abrir mais o movimento e extender-se para varias cidades ' 

importantes do ponto de vista est�ategico 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 L·atino America

na, em Medellimr 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 realizaria em 75/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 operário. 

Os tres documentos, Declaração de Princfpios, 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� 

sibili�ou aos militantes descobrirem desafios e reafirmou a .·organiz� 

çào 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 nível financeiro definiu-se a cotização de 2% do salário. 

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 a�ao; 

- a realidade concreta em que vivem os jovens trabalhadores.

- as motivações da fé e das aspirações impostas pelo sistema ca

pitalista. 

JOC-militante, JOC-membros: 

- Uma JOC de militantes baseada na açao militante e dirigida a 

massa da Juventude Trabalhadora. 

- Uma JOC de membros afiliados, onde o critério era pagar a coti

zação, comprar os boletins. 

Ação da JOC e do Movimento Operário em geral:

- A importancia da açãoJJ:lmovimento, do militante planejada : com,

para e entre os jovens trabalhadores� com clareza da sua presença den 

tro do movimento operário, 

- Os militantes da JOC integrarem-se as mobilizações, partidas,

dentro do movimento operário, reunindo-se no movimento para ·· revisão 

de vida e da fé e não da ação. 

Alternativa de Organização: 

- A JOC deve ter uma análise global da sociedade e apresentar-se

como alternativa de organização para os jovens trabalhadores. Seus mi 

litantes atuando com autonômia dentro do movimento operário. 
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�A JOC deve utilizar a análise que tem os,.partidos, a nível _· glo' 
bal, e nao é uma alternativa de organização para os jovens trabalhad� 

res. 
Objetivos: 

- A JOC tem o objetivo de transformação das estruturas da soàie

dade, com a estratégia própria ,. de formação e educação da juventude� 

em todos os aspectos gerando sua organização, tem ainda as �segú�ntes 

caracteristicas: internacional, juvenil, operaria, cristão e de massa 

l- Um dos objetivos da JOC g de propagandiar a f@ levando levando

o jovem a uma religião desligada da realidade.
--il -

Em 78 o nosso conselho dá-se dentro de urna situação política 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 tamb@m em número e nivel 

das ações militantes. Busca-se maior abertura, análise e compfomisso' 

com a realidade da juventude trabalhadora� movimento operário. 

An�lisa-se melhor o pa· . do rnilitante A 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 

lho. 

Entramos NoS Anos 80 ... 

canse 

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 d6 que era 

o que vivia e corno assumiamos o movimento a nível internacional.
No continente tivemos o encontro continentãl de 80� marcado p� 

la an�lise da realidade do movimento a nfvel continental ... ·�-rr��amos 

planos comuns de trabalho, refletimos entre os paises a crise e corno 

assumiamos buscando saidas. 

No nosso Conselho Nacional de 80, a analise da açao, da realida

de nos exigiu uma abertura a massa de jovens trabalhadores. Sentiamos 

desde 78, 79 que faltava-nos um meio mais adequado para colocar em 

prática a abertura do movimento a massa da juventude trabalhadora. 

Analisamos bem o que eramas e representavamos como organização ' 

de jovens trabalhadores e como avançar. Optamos então ,. pela realiza-' 

ção do 39 CNJT, tendo como tema central" CONTRA AS MÁS CONDIÇÕES DE 

VIDA E PELO DIREITO AO TRABALHO", e com o objetivo de que a juventude 

trabalhadora pudesse descobrir, buscar soluções, se organizar, levan� 

tar propostas de ação fre�te aos seus principais problemas. 
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� também no ano de 83 que depois de 8 anos sem conselhos . mun
diais (último realizLldo em Lins)1mesmo considerando o encontro inter
continental em 81, e algumas iniciativas da comissão provisória que
o movimento dá passos e C:V'1·0... um comite interino, com o papel de colo
car em marcha a preparação e realização do 69 Conselho Mundial, que
teria lugar em Madrid e elegeria uma coordenação internacional e re
articularia o movimento a nível internacional.

A�sim o Brasil se fez presente com 2 delegados e um assessor, 

que mesmo tendo dificuldades em se preparar devido a realização do 
39 CNJTr cumpriram um papel importante, levando as reflexões da JOC 

Brasileira. 

Chegando No Conselho dE 84 ... 
--- ... ......  ____ ... r- --.  

No Conselho Nacional de 84, ,viviamos um momento muito i_ pêl.tt:·ic� 

lari como JOC vinhamas de uma recente experiência de congresso de j� 

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 mobilizações, a CUT havia sido fundada no ano anterior e era o mo 

menta de campanhas por diretas para presidente. 

Vivia-se o reflexo da recessão econômica que provocou o desem-' 

prego em massa atingindo inclusive muitos militantes do movimento. 

Neste contexto, marcado pela conjuntura e pela experi�ncia que 

vinha desenvolvendo neste processo, definiu-se prioridades a nível ' 

de ação e orientaçãà e fazendo urna 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-' 

menta por quatro anos (84 a 88). 

Esta projeção visava o fortalecimento das açoes das categorias; 

setores, priorizando para ser trabalhado o "DIREITO AO EMPREGO E ME 

LHORES CONDIÇÕES DE VIDA E TRABALHO", destacando o desemprego como 

\ 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 Comer

ciarias, marcou um passo na projeção do fortalecimento das catego- 1 

rias; sendo no· entanto que depois foi tendo dificuldades em relação .. #;. 
a uma articulação nacional. '· 

• J 

. .,:.. 
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Neste periodo também o movimento viveu mais um seminário Nacio 
nal de estudos, onde além de análisar a conjuntura que vivemos de e 

leições 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 corno análise da juventude trabalhadora destacavamos corno cen 

tral a aprofundar: o 19 emprego ( com ele a profissionalização) e a 

afetividade. 

Avaliamos também a ação do movimento e a etapa que viviarnos do 

plano nacional (análise da realidade/29 etapa) e damos alguns· pa� 

ses com relação ao 49 congresso (tipo de congresso que queriamas, 

temário, lançamento etc.). 

A JOCB Como Par'tE Da JOCI 
- - -

A nivel continental participamos do Encontro Continetal que. se 

realizou em Bogotg, que procurava aprofundar as "aberturas" democr� 

ticas na América Latina. A divida externa é um problema comum dos 

paises do 39 mundo. No movimento operário tratavarnos de analisar co 

mo é que o mesmo era afetado e lutava frente a realidade da divida' 

externa, a chamada "abertura" democratica e o desemprego que se toE 

nava realidade em varias paisesj Corno assumia também 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 des_,envolver um papel político ' 

de criar confiança dos trabalhadores no governo Sarney. O movimento 

operário por sua vez com dificuldades de mobilizar e de dar uma res 

posta a conjuntura daquele momento; e discutindo questões mais in 

ternas e ao mesmo tempo voltado para ter urna presença também no PªE 

lamento. 

Ajuventude trabalhadora era analisada 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 melho� o quadro dos militantes e cidades existentes. 

. , 

, .. J� 
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Estavamas com 2 anos de planejamento (84 a 86), se fazia neces 
sãrio avaliar o que fizemos e repensar as etapas que viriam. Como ' 

movimento internacional já se concretizava urna divisão gue tinha em 

decorrer da caminhada da JOCI, nos era apresentado um desafio de 

recepcionar o VII Conselho Mundial para o ano de 87. 

Foram momentos de muitas discussões e tensões, mas ndssentido' 

JOCI e mesmo com um congresso para o mesmo ano; nos colocamos aber� 

tos para realizar o Conselho no Brasil. 

�1987, 259 CN - Um Conselho ExtrordinariO
1 -- ---, .-- .-.-----

Perante esta decisão, refletimos corno importante também reali

zar um conselho extraordingrio (julho de 87) para analisar em PªE 
ticular, o momento que viviamos de congresso e Conselho Mundial; 

alªrn 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 à Alemanhã, 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 Trabalhadore& 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 

gar ao Nacional, haviamas atingido 15.000 jovens em mais ou menos ' 

50 cidades. Com o tema "LUTAMOS POR TERRA, TRABALHO E JUSTIÇA" 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 poucas ea situação da JOC a nível internacional 

trouxe diversas implicações para o congresso. Sem o apoio da igreja 

e algumas organizações tivemos que realizar o congresso com o que 

podiamas e as :avaliações e consequencias disto já temos avaliado. 

No entanto isto não deixou cair a nossa responsabilidades e d� 

safios de organizar e formar a juventude trabalhadora. Foi um des--

gaste enorme para os militantes e coordenação nacional, pois 

se deu no mesmo momento. 

Conselho M�ndiaL - SP 1987 
(--:' - - -

tudo 

A conjuntura deste Conselho Mundial era muito delicada, o movi-. 

mente perdera seu reconhecimento junto a Santa sé e alguns paises ' 

se desligavam da JOCI. Havia muita pressão das conferências 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 peso mui to grande', pela realid� 
de, pela organização do movimento etc. Por outro lado no Brasil a 

CNBB era vista como uma conferência "progressista" onde a J·ocB era 

bem acolhida. 
No entanto com tudo isto atravessamos muitas dificuldades, ,. a 

CNB:B "preferia" que não realizassemos o CM no Brasil. Poderiamas ir 

mos como delegados ao Conselho, mas em outro país. Contudo� nas vf 

rias conversas que tivemos com a direção da CNBB fomos apresentando 

elementos· que nos levava a fazer o Conselho �1undial no Brasil. 

Durante o I Encontro Nacional de Leigos, promovido pelo CNL ti 

vemos a oportunidade de conversar pessoalmente com o _ : �:cardeal 

Eduardo Pirânio, presidente do CPPL (Coni!iElho povif,�(c. io para os

leigos) onde entre outras discussões pedimos que fosse autorizada a 

presença de um Bispo Brasileiro em nosso Conselho Mundial, para pr� 

senciar o que os movimentos nacionais estão refletindo. Depois d� 

fazer uma consulta em Roma o cardeal autorizou a CNBB, que enviasse 

um bispo ao CM. Com todo este tramite so foi possível a D. Eduardo' 

Koiak (bispo de Piracicaba) per�anecer no CM por 4 dias. 

O período deu para conversar com-várias delegações, 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' 

trabali1adores. Depois de 3 O anos de existencia oficial o movimento' 

internacional, digo, como movimento oficial, o conselho foi um mo 

men+-.o histórico. Nele foi tido a oportunidade de rfletir sobre a 

situação atual de divisão, depois de largas �exões sobre a· realid� 

de da JJTT, as ações dósimiQitantes e do movimento, sua identidade' 

e orientação e a necessidade de um movimento internacional com uma 

coordenação que permita dar resposta a nível internacional. 

Desde nossa análise da realidade, temos podido id-e,ntificar os 

problemas principais vividos pelos jovens trabalhadores �oje e nos 
,' 

Últimos 4 anos. Podemos consta\ar a grave Garência a·,nível de empr� 

go, as condições de trabalho precárias em que a produtividade e as 

ganâncias se convertem em valores mais importantes que a diginidade 

dos jovens trabalhadores, a exi lncia de um sistema de educação que 

nao nos prepara para a vida, a falta de participação dos jovems tra 

balhadores nas decisões que afetam sua vida e suas más condições ' 

de vida. 
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Fomos analizando as tendências econômicas, políticas e sociais 

que �em efeitos sobre a juventude trabalhadora. Tomamos nota da e 

volução de novas,·tecnologias, a dependencia cada vez maior das ec2 

nomias nacionais frente as empresas de ambito mundial e institui�' 

ções financeiras e a consolidação de uma tendência política conser 

vadora, que tem chegado com uma maior repressão nos paises. 

Ao analisar a diversidade e a pecularidade d9s contextos, pode 

mos ver também a interdenpendencia e as causas comu·ns que provocam 

dita situação, e que segue negando aos jovens trabalhadores um sen 

tido mais profundo de sua vida. Fomos constatando e avaliando os 

efeitos positivos e negativos sobre a JJTT e a resposta oferecida' 

pela igreja � as diferentes religiões e crenças. 

Com esta situação, fomos vendo com importância que, a JOCI e 

movimentos nacionais buscam dar respostas e enfrentam a realidade' 

através de ações inic�adas na base e entre os jovens trabalhadores. 

Percebemos como 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 cotidia� 

na. 

No en�anto, junto com as reaçoes positivas e negativas dos j2 

vens trabalhadores rea{irmamos a necessidade de um movimento inteE 

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 p� 

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 Pa�a 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 :_JoVeW\.· 

trabalhadora e os jovens trabalhadores emigrantes; como também' 

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, oper&ria, 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- 1 

cas do movimento e sua identidade. 

Em relação a situação atual de divisão, os movimentos nacio� 

nais foram- ·expressando seu desejo pr? �vtd.o >-de seguir o dialogo 1 

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 qu� 

se nenhum apoio�piscopado e sofrendo pressões, tivemos que tra-

balhar no limite máximo de nossa capacidade. Por outro lado a rea- 1

ção foi firme, demonstrada de unidade e soliêariedade por tantos mo 

vimentos que como nos não aceitaram a dissidencia e esperando no 

conselho um espaço de reflexões. 

1988 Um Momento de A�ali�ç�O e Plageia�e�tQ 
r-, 

- - -

Nesta longa caminhada que chegamos ao 269 Conselho Nacional p� 

ra avaliar, principalmente os Últimos 4 anos tendo como referência 

nosso plano de ação e planejar os próximos passos considerando todo 

o contexto que vivemos e continuamos a viver.

É um contexto desafiador e exige retomar as experiências, anar 

lisando com profundidade a açao que desenvolvemos e projetando para 

responder a realidade. 

(12) 
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�AVALIANDO A AQÃO DO MOVIlVIENTO (54-JS)

1) Desenvolvime1no da proieção feita:

Retomando o q_ue falavamos anteriormente, vimos q_ue no CN '34, a JOC 

Brasileira viveu um momento de planejamento, a partir da definição de 

prioridades à nível da ação e da orientação, fazendJ uma proieção 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 r�sultados desta pro1eção, 

vamos concluindo q_ue seus ob_j e ti vos centrais' não foram a tingidos, refle 

tindo algumas limitações: 

- Destacamos entre elas; o nível das cidades atingidas com o con

gresso, q_ue ainda nao viviam uma dinâmica de JOC, passando a par�ir daí 

a ter q_ue desenvolver esta projeção. 

- Avaliamos q_ue o planejamento foi de certa forma mecânico, onde

nao foi considerado os diversos níveis de experiências q_ue vinham sendo 

desenvolvidas, tornando-se um planejamento etapist_a. Soma-se a isto a 

indefinição q_uan to a uma es·trutura que respondesse a coordenação do mo 

vimento por tipo de ação. 

- A saída de militantes (inclusive militantes referência) nes�e p�

rÍodo também teve um peso negativo na implantação da projeção feita, 

pois muitos des;:;es militantes haviam ajudado na discussão e elaboração' 

deste plano. 

Ou�ro fator q_ue limitou a implantação, foi a falca de enraizamen 

to nas ca;egorias e a dificuldade presente nos mili�antes em apresen�ar 

a proposta da JOC e sua metodologia. 

- Quanto a su.s:;en ';ação financeiia desta pro� eção, a mesma foi se

agravando pela situação q_u.e o movimento foi vivendo nestes Úl�imos anos 

Estas limi :;ações vão revelendo urna série de aspec cos que nao vamos 

conseguindo desenvolver e garantir como a iniciaçao a par�1r das ações, 

considerando que a maioria dos jovens que assumiram, foram · a�ingidos 

principalmente nos bairros através de a�ividades, sendo que logo foram 

conduzidos a atuar na ca�egoria onde não conseguiam garan;:;ir a organiz� 

çao de base, nem no conjunto, a corresponsabilidade nas açoes, gerando 

cJm isto ações isoladas. 

Avaliamos também nesta reuomada a debilidade que �ivemos em �raba 

lhar os diversos níveis de ações e militantes. Isto �rouxe urna conse 

guerreia direta na inÍciação à JOC bem como na formação do quadro a�ual. 
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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 niveis provocou um cer�o afunila

mento do quadro militante. Em alguns momentos acabamos por excluir al 

guns jovens, principalmente os atingidos nas atividades do movimento 

(S.I.J.J.;. ). Os fatores que determinaram csto são basicamente dois: em 

primeiro lugar a estrutura da JOG..,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:;am a par:;� 

cipação de alguns jovens. 

A situação acima apresentada, traz em si a discussão quan:;o a carac 

LL 1·ioi tion. rnnrioi vn. ,1 OCJ.tülÍbrio com uma açao mili ;;an ce q-:,i_e ao 

tempo vá garan;;indo o caró.�er classista da ação do
" 

fit�0
\f\ 2) Quadro atual das açoes do movimento

CIDADES NÍVEL DE AÇÃO 

movimen ·,o. <Y 
J f0 r 

t , o· 1 \' , 

mesmo 

ETALURGICOS CAMP., CURT., VITÓRIA 
CAXIAS, SP, PF, VR 
PERSPECTIVAS: RIO, BH 
N.IGUAÇU, PETROLINEA, 
PETRÓPOLIS 

INICIAÇÃO AO LOCAL DE TRABALHO 

OPOSIÇÕES SINDICAIS/DIREÇÕES 

EX'I'IL/CONFC. 

ALÇADOS 

EBIDAS 

ACAU/BA 
LIMENTAÇÃO 

CANOAS, FORTALEZA, BH 
POA, EREXDII 
PERSPECTIVAS: VIANA 

CARIACICA 

PERSPECTIVAS: POA 

INICIAÇÃO AO LOCAL DE 1.l:RABALHO 
OPOSIÇÕES/DIREÇÕES SINDICAIS. 

� 
OPOSIÇÕES/DIREÇÕES SINDICAIS. 

INICIAÇÃO AO LOCAL DE 'IRABALHO 

IAÇAO AO LOCAL D 
DIREÇÃO SINDICAL 

ONS1r. CIVIL VOLTA REDONDA 
--------1----------------t---------------------, 

INICIAÇÃO AO LOCAL DE TRABALHO 
DIREÇÃO SINDICAL (CUT REG.) 

RVIÇOS 

OMÉRCIO 

ANCÁRIOS 

DM. ESCOLAR 

CIDADES 

CURITIBA, PF, ES, 
CAXIAS, RIO, VR, 
FEIRA SANTANA, 
FOR'l'ALEZA 
PERSPECTIVAS: S.P. 

SANTOS, TERESINA 

POA 

NÍVEL DE AÇÃO 

INICIAÇÃO AO LOCAL DE '.I'RA.BALHO 
OPOSIÇÕES/DIREÇÕES SINDICAIS 
CUT 

OPOSIÇÕES/DIREÇÕES SINDICAIS 

DIREÇÃO 



JERVIÇOS CIJJATIES NÍVEL JJE AÇÃO 

FUNC. PUBL. MAUÁ, VR, RIO, INICIAÇÃO AO LOCAL JJE 'l'RABALHO 
FORT. , CARIACICA. CIPA 

OPOSIÇÕES/DIREÇÕES SINJJICAIS 

PROFESSORES CAMAÇARI, CANOAS, INICIAÇÃO À CA'l.'EGORIA 
CAXIAS, N.IGUAÇU JJIREÇÃO 
PERSPECTIVAS: FRANCA 

JORNAL PERSPEC '.1' IV AS : SANTOS INICIAÇÃO AO LOCAL JJE TRABALHO 

BAIRRO POA, SP, RJ, BH, BELÉM GRUPOS JJE JSTS 
FOR'I.'ALEZA, TERESINA, ASSOCIAÇÃO DIREÇÃO 
CAMAÇARI, CARIACICA, 
RECIFE, F'RANCA, CANOAS 
CURITIBA, N; IGUAÇU, 
VILA VELHA. 
PERSPECTIVAS: CAXIAS, 

EREXIM 

JJESEMPREGO TERESINA, BELÉM GRUPOS DE JSTS 

ESTUDANTES EREXIM, RIO ARTICULAÇÃO DE GREMIOS 

3) Avaliando as açoes nos espaços específicos

a) Ação nas categorias:

Em 33, impulsionado 0ambém pela conjuntura em que vivia o movimen 

to operário, com a fundação da Central Única dos Trabalhadores ... , fi 

cou mui to marcada a inserção de militantes no movimento sindical. 

En:;re estes militantes muitos eram novos, tendo assumido a JQQ_a
- - � ... --

partir do 3º CNJJ, com os quais não foram trabalhados outros aspec�os' 

de formação e orientação. Isto trouxe conseguências que se refletem ho 

açoes militante 

à nível de local de trabalho observamos algumas limica

ções quanto ao caráter das ações que vai sendo mui:;o individual, onde 
\ 
o conjunto dos milit�ntes da cidade não assumem ou ;:;em dificuldade em

assumir a aça.::,_ como uma açao da JOC
1 

e não do mili �an ce. Ou cro problema
1 ' 

que surje é quando o militante assume direção sindical, e esca ação a 

caba Se perdendo sem reverter militantes para a JOC ou sem deixar sal 
do organizativo no local de trabalho. 

Já nas estruturas sindicais, �ra limi:;açií:o que vamos percebendo 

e a dificuldade do militante articular-se enquanto .JOC, para garantir' 
-- -- -

urna orientação mais comum, Constantemente vemos os militantes muito 

envolvidos na estrutura do sindicato e voltados quase que exclusivamen 

te para a realidade de sua categoria. 
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tegorias como fw1ciomllismo público e não vemos o mesmo crescimen '.;o emcategorias de produção. Isto se constitui numa preocupação a ser aprQfundada tanto à nível das causas, como das conseguências, no pro�etode movirr.2nto que estamos construindo.

Atualmente vemos que está aumentando o número de mili!,antes em ca

No geral das ações se percebe o encolvimento de um número muito reduzido de jovens, sendo que nas ações de ca tegoria é mais limi�ada ainda. 

No que avançar ... 
Tendo presente a definição de açao milibante que o movimenco tem, como uma açao que deve desenvolver a formação integral dos jovens tra

balhadores, a organização e a intervenção coletiva no movimento operário, é fundamental que avancemos na compreensão de ação sindical como
a açao que parte desde o local de trabalho, ou sej a, que conscroi a organização dos trabalhadores desde o local onde estamos. A ação sindi-'cal vai tendo diversos espaços que estão interligados (local de traba-1';.__ --lho, oposições, sindicatos, central) porém deyem_garantir_o equilíbrio
entre direção e base. 

de bairro: -

Quando falamos em açao de bairro, definimos quanto orientação toda
a ação militante desenvolvida frente à realidade do bairro; às condi-'
ções de vida dos jovens e trabalhad�r�s_. __

Mesmo tendo um caráter específico de luta, num ambien·�e específico
que é o bairro, carrega como pano de fundo, o objetivo de despertar a
consciência de classe levando os jovens trabalhadores a assumirem a lu
ta de transformação des�e modelo social. Como ponto de partida, a rea
lidade específica para chegar a uma análise e luta mais global de elas
se. 

Mas o que passa no interior do movimento-? Por um bom tempo fa
lavamos sobre a falta de orientação clara para esta a�ão ·) No en �an '.;o o 
que percebemos é a dificuldade de desenvolver esta )rientação e de 
caracterizá-las (identificar as ações). Quando levantamos o quadro das
ações de bairro, vemos que aí existem,,diversos tipos de ações; a maio
ria delas carcterizam-se em grupos de jovens trabalhadores que ocupam
Q espaço do bairo, alguns sendo grupos de categorias, outros de desem
pregados. Ou�ro tipo são açoes em iniciação (grupos de 'ovens trabalha
dores sem uma orieliltação definida de para onde caminha esca ação). Ge
ralmen!;e es�as ações não estão voltadas

t-6
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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 mor.ado

res ... ) e estão algumas delas voltadas às lutas amplas como ocupaçoes, 

transportes ... Nestas ações percebemos dificuldades semelhan:;es às que 

encontramos nos militantes que estão na estrutura do movimenco sindi-' 

cal, como o aspecto de um trabalho mais específico de formação de j s ::;s 

que vá gerando a organização específica e a entrada na JOC. 

De certa forma, is':;o também é reflexo da prioridade para a a� 1.1a 

çao nas cacegorias e também da implantação "a,.1-comá:;ica" da se:;oriza-' 

çao do movimento onde não foi ·se trabalhando uma análise mais profunda 

da realidade local e da estratégia como JOC frente o próprio for�alec1:_ 

mento do movimento. Esta implantação "automática" refletiu numa ins';a-

bilidade muito grandec"ide militantes, ou seja, em algumas cidades: se 

percebe que o militante ora estava no setor fábrica, ora no se:;or bair 

ro, muitas vezes pelo fato de estar desempregado. 
-------

No que avan� 
--

É necessario carcterizarm.os as açoes que hoje ocupam espaço o� d�" 

finição de ação de bairro para, a partir dái, darmos passos de proje-' 

\�• 
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Outro aspecto que1precisamos avançar é n�análise da realidade lo 

cal que determina ou .1ao a açao de bairro,! tanto à nível do fortaleci

mento ou extensão da JOC quanto da organização dos trabalhadores. No 

entanto é fundamen·�al trabalharmos a orientação da JOC frente es :;a 

ação, avançando na atuação específica frente a realidade de vida dos 

trabalhadores no bairro, e na organização específica de Jovens �raba-' 

dores, neste co_rtex t;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 muito acentua 

da e constante a realidade do desemprego. No entanto estas ações nao 

vão apresentando perspectivas muito claras ficando à margem do movimeg 

to operário (sindical e popular), ou se1a, não se incorporam num aro 

biente de luta mais amplo que o próprio grupo de desempregados. 

No �ue avançar ... 

Quanto a orien{ação o movimento tem definido o desemprego 

uma realidade a ser trabalhada nos distintos setores (bairro e 
lho). 

(1-

�::,:::..como 

craba- I 



A luta contra o desemprego nao e somente uma luta frence à situa 

çao de vida dos desempregados, pois o dsemprego é um mecanismo es;;rutu 

ral, e faz parte de uma estratégia q_ue o sistema capitalist;a u.::iliza, 

para controlar os trabalhadores e atingir seus objetivos. Neste senti-
, 

do e um problema a ser atacado em todos os ambientes e categorias. Es 

ta reflexão no entanto, não descarta a organização de grupos de iovens 

trabalhadores específicos de desempregados onde esta realidade é cons 

tante. No entanto é preciso dar passos em relação as perspectivas que 

esta ação deve apontar para nao cairmos no erro de desenvolver uma or 

ganização paralela. ! preciso inserirmos esta luta num con ;;ex to mais ...:_____ 
amplo da classe trabalhadora, no movimento siniical e popular. 

4) Quanto as

as e,gategoriasJEj realidades
'--. 

- Uma coisa presente é a necessidade de fortalecimento e extensão'

da organização a nível de base cidades atingindo as categorias priori 

tárias e realidade �pecÍficas como jairr�, 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 naci.onal- 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 categorias de 

serviços, como funcionálismo público, por exemplo. Sentimos a necessi

dade de avançar no co111un·to destas ações, priorit;ariamente nas catego-

ria e pas que tem um significado na economia_._ 

- A nível nacional exis;;em categorias como :omércio, me;_;alÚrgicos,

e realidades como as de bairros �ue temos que avançar na orien;;ação CQ 

muro a nível nacional e solidificar essas ações. 'I'em ou:;ras categdrias' 

que são prioritárias e es�ratégicas a nível nacional q_ue pra�icamen�e' 

nao temos ação ou se temos ainda é mui to reduzid_a e que �emos q_ue· avag 

çar numa perspectiva de chegar até elas� e mesmo fortalecer o trabalho' 

como e a categoria química e os bancários. Temos outras categorias que 
A 

' 

/ t. e. É,i Of\JA l 
temos mais presente sua importancia e sua prioridade a nivel naeional' 

./ 

como é o caso de confecção, textil, calçados e alimentação e que �emos 

de fortalecê-las. 

_ Concluimos que o central, é a nível local e regional se discu

tir e aprofundar no processo de análise as categorias e realidades

prioritárias para que realmente nossas ações esi:e�am voltadas para

realidade concreta vivida pela classe trabalhadora.

a



Para isso vemos que temos que avançar também na análise da econo 

mie .. submersa ou seja dos se tores que não consideramos na economia ofi

cial. 

5) Aprofundando alguns aspectos da ação ...

a) A iniciação à JOC:
fl.-

A JOCB e JOCI viveram nos Últimos anos, um contexto muito especi-
, . . 

al marcado pela retomada e definição ds.s orientações do movimen�o. Na 

América Central e Continente La tino-Americano' fy, ivic.i p�rVYl.eV\.te • .  A .JOC 

vive momentos difíceis, onde as ditaduras militares (Paraguai, Brasil, 

Argeni;ina,·Uruguai, Chile) tra'.;am de acabar com qualquer �ipo de org§:_ 

nização que se opusesse ao sistema. 

Par�icularmente no Brasil, não só a JOC mas a Ação Ca!.,Ólica no g� 

ral, deixaram de receber o apoio oficial da igre'a nestes anos difi 

ceis. A igreja necessitava dar re.[;)posta� e cria várias, ou·�ras al�er-

nativas como as pastorais. A JOCB sendo um movimento autonômo, que não 

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 muito respaldo na sua retomada pública. 

Isto se reflete até os nossos dias, visto que muitas pessoas( -:.;eo 

logos e outras ) falma na J0<2_ como um movimento utrapassado. 

Frente a este contexto e também frente a uma avaliação mais crÍti 

ca de nossa caminhada, a ini,ciação à JOC consti Gui-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, �resen�ando e desafi

ando posteriormente estes jovens 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 aprofundando 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)



... Conselho Mundial aprofundamos entre outros aspectos q_ue o desafio 

de iniciar a outros jovens no movimento, deve ser wna mo ·�ivação e 

tica permanete dos militantes 1Jois é fruto da análise q_ue fazemos 
pr_ê: 

da 

importância desta parcela da classe trabalhadora na construção desta 1 

nova sociedade. 

b) Participação na_§_ estru�uras:

- Dir
� 

de sindicatos, associações, central
eii 

A JOC, wn 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, �raz como conseq_uência o desafio aos militantes de assumirem a 

liderança nas categorias e ·tambim na cen::;ral. 

Nestes Últimos anos vem se travando uma luta pela retomada das en 

tidades de classe (associações e sindicatos) nas mãos de pelegos, ou 

interven�ores do governo, e pela construção de wna pro;pos�a de organi

zação dos trabalhadores (aCUT). 

Se de wn lado isto constitui um desafio aos mili�ances do movimen 

to, de ou-'.;ro lado �as experiências militantes vão refle:;indo algu

mas limitações q_ue já refletimos anteriormente. Em relação a is�o, o 

q_ue buscamos refletir é quanto à limitação destes milicant;es em desen-
..__ -

volverem na ação a orientação da JOC� sen�ido de garantirem a organ� 

zação de base nos locais de trabalho;) um processo formativo da juven�� 

de trabalhadora, desafiando outros jovens a assumirem a JOC. 

Neste sentido vamos entendendo a necessidade de avançarmos na o 

rientação de que a referência de discussão para a participação de mil� 

tantes em estruturas deve ser o coletivo dos milit;antes do movimento 

referendando na análise da realiaade e avaliação da ação militante. 

) Outro fator q_ue interfere nesta discussão é q_uanto aos espaços de 

revisão e formação específicos de acordo com os níveis das ações. Fare 

mos esta discussão no ponto de estrutura do movimento . 

. d 1 '.,_. - Parti o po lvlCO -

Neste mesmo contexto, principalmente a par·tir de 33, começa a

aparecer com wna certa constância dentro do movimen�o, as ques:�ões re 

ferentes a participação no partido e papel q_ue este cwnpre na trans-' 

formação. 



Num primeiro momento esta discussão não toma muito corpo e, freg 

te as pressões externas, principalmente nos períodos/ eleitorais, al 

( 

guns militantes se posicionavam como não sendo a participação parvid� 

ria uma prioridade da JüCJargumentando q_ue a prioridade se dava no 

campo da atuação sindical. 

A falta de clareza da orientação da JOC; a carência de espaços ' 

onde se caracteriza mais esta discussão ou limitação com q_ue elas 

ocorreram em muitas ocasiões, acarretou na saída de militantes do mo 

vimen to e um certo afastamento ou isolamento da )OC em relação a s.::..9_! 

:guns grupos do movimento operário.) �

Hoje esta q_uestão persiste no interior da JOC tan'co pelas discus 
- � 

soes de concepção no interior da CUT, q_uanto nos momentos de elei-' 

çoes e principalmente no processo do congresso, junto aos jovens tra

balhadores a tingidos q_ue vao tendo uma simpátia e par'cicipação au ';orná 

tica no partido 

Frente a es-:;a q_ues;ao persis-'ce a necessidade de seguirmos apro-' 
) ando a, �ar�icipação no partido/ se apostamos na cons cruç'ão ou se

a relaçao e de apoio. 

Kste processo de discussão interna no entanto nao deve nos iso-' 

lar ou afastar dos demais trabalhadores ou organizações q_ue defendem' 

o partido como meio de transformação.

A mesma reflexão fazemos em relação ao processo de eleição q_ue 

estaremos vivendo este ano. 

&utr� fator q_ue devemos ter presente é em relação a forma como

esta discussão deve ser desenvolvida, tanto no conjunto militante q_tº 

em relação aos contatos da JocJ no q_ue 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 q_uestões 

q_ue ficam. 

c) Formação e análise:

\ 
Tanto a retomada histórica da JOC ·q_uanto do movimento operário , 

1 ne>s dão a conhecer o quanto a JOC acumula um conteúdo e experiência ' 

1 que lhe dá um papel de contribuição mui to importan ce ao movimen �o ope 

_rário.µa mesma foma, aprofundando as caracteristicas do movimen�o , 

vemos que a JOC com sua dimensão internacional tem condições de con-' 

tribuir com uma análise mais ampla, pois ·.p.errnd·e confrontar com con

textos diferentes, tanto à nível de realidade de classe, q_uanjo de l:iz: 

ta do movimento operário, além dos elementos de análise de con v.ntura 

dos outros países. 



Se nos de :;ermos no con t;eÚdo da análise desenvolvida nos Úl ';imos' 

4 anos, na ,JOCB, nos deparamos com uma riqueza em '�ermos dos elemen-' 

tos que esta análise comtém. Ao consultarmos os maceriais de prepara

çao do CN/84, confirmamos esta afirmaçaõ. 

No entan�o se constitui uma dificuldade no movimento tan�o a glQ 

balização quanto a apresentação desta análise ao ex�erior do movimen-

to. 

É na avaliação de algumas açoes atuais e da intervenção dos mil� 

tantes no movimen �o operário que sent:_i--nos mais presente es ,:;as limi-;:;a

çoes. 

Onde se si·tuam as causas ? 

[ht��ndo_ mais especificamente no aspecto da análise, vemos 1 

existem debilidades no que diz respeito a formação complementar 

que 

dos 

militan�es. Há no geral uma carência de elemencos históricos no que 

se refere a evolução do sistema capitalista e tra i etória hJstÓrica da 

classe trabalhadora, lutas travadas, pro eco polÍ;;ico, e:;c ... 

Es -.;a limi cação na formação complementar dificul ·,a no momento de 

senvolver a análise conjuntural, pois muitas vezes a análise cai no 

campo da �onstacação sem uma interpretação mais profunda. Pela falta 

de elemen·�os, a análise acaba ficando fragmentada. 

Há no movimento uma certa autosufici@ncia, que acaba por negar 

em certos momentos o valor e a importância da assessoria externa, co 

mo se toda a análise surgisse da revisão da própria ação militante 

ficando muito restrita. 

Algumas dificuldades incernas, como por exemplo a falta de inter 

câmbio e confronto de análise desenvolvida, também constitui um dos 

aspectos que acabam se traduzindo na insegurança dos militantes em ex 

porem a análise da J08. 

Não podemos negar dentro do aspecto da análise que carecemos t� 

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, forma de organização política, etc ... ). 

Como dar passos ... 

Como coordenação do movimento, vivemos desenvolvendo uma refle-' 

xao a partir da avaliação da formação e análise e es�amos buscando a 

profundar um plano de formação complemen-tar para a JOCJ3. Outro aspec

to é em relação aos meios onde iniciamos uma reflexão a ser aprofvnd.§: 

dada pelo movimento nacional quanto à capacitação de mili t;an ':;es para' 

a formação de uma equ_i_pe de assessoira interna à JOC . 

.,.2,,2 



d) 4º Congresso Nacional de Jovens Trabalhaê.ores
= ======== ====== 

Neste Conselho nos cabe avaliar de forma mais precisa a 

exneriência vivida no 4º Congresso, que foi projetado nestes 4 

anos, bem como avaliar o meio congresso em si, como um meio _da 

dDCB. Para desenvolvermos esta avaliação. vamos tomar como ponto 

de partida a avaliação desenvolvida no Conselho extraordinário. do 

ano passado. 

O congresso foi um meio importante para a juventude tr� 

balhadora e para a ação da JOCB. Cerca de cinco mil �ovens parti

ciparam de forma mais direta nas diversas etapas, embora tínhamos 

que continuar refletindo sobre o número de jovens trabalhadores' 

atingidos, porque nossa projeção era atingir quinze mil jovens. 

Avali�çji.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 experiência 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 a.mpJ.a, 

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 repre�-' 

são na região centro,,porém em regiões como o NO/NE e Curitiba õ 

congEesso está cumprindo um j_mportante papel e que em comparação' 

com o congresso anterior este está representando um avanço signi

ficativo. 

O Congresso É Um Meio Da JOCB 
- ---------

A projeçao inic:i_al que se fazia qunnto a Organização do 

congresso é de que seria organizado junto à outras entidades, o 

que se buscou garantir. mas concreta.mente foi a JOC que pratica-' 

monte sozinha organizou e articulou o congresso em suas várias 1 

etapas. 



( 

Além disso quru1do definiu a participação das rmtidades nao fci fi 

cando claro o papel que as mesmas cumpriram junto ao congresso. 

Um �utro elemento de constatação.é que em várias cidades se ficou 

aguardando uma posição das entidades, que em muitos casos acabou' 

por retardar o início da preparação do congresso. Embora so,ja bom 

salientar que onde u. JOC tinha uma relação com as entidadco essas 

a serem proposto de organizar o congresso, assumiram de forma 

tranquila. 

Quando avaliamos o congresso a primeira observação que 

fazemos é que o mesmo questionou a ação dos militantes, mostrou 1 

que a JOC deve e precisa se inserir no meio da juventude trabalh� 

dora. Neste conselho vim� que embora o congresso vinha sendo di� 

cutido a muito tempo teve-se �ificuldade de projeta-lo na ação mi 

litante, isto apenas demonstra que os questionamentos feitos ao 

congresso reflete também uma dificuldade no desenvolvimento da 

ação, a falta de clareza na proposta da JOC, sobretudo a limita

ção de se tra·balhar u caracteristica massiva. 

A organização do congresso em algumas regiões como N0/ 
, 

NE e Curitiba mostrou de forma clara que o congresso e um meio 

massivo e que uma vez compreendido seus objetivos terá uma impor 

tm1cia para o movimento, principalmente quando é lançado de forma 

clara, participava e se vai garantindo a orientação da JOC. 

/ 
Pürtru1to a JOC deve assumir o congresso como um meio 

seu, se responsabilizando pelos encaminhamentos deste, deve promQ 

ver e organizar o 5º , seus militantes devem assumi-lo compreen-' 

dendo que o congresso trata de um meio formativo para a juventude 

trabalhadora. Assumi-lo significa tornar a JOC cada vez mais da 

juventude trabalhadora, se abrir para a massa da juventude traba

lhadora. 



O congresso Ioi avaliado, discutido .... Agora é hora do 

movimento chDll.lnr 11ara sí a r sponsabilidade com os jovens a tingi

do no processo, dentro dessa perspectiva o Conselho Nacional si-' 

tuou algumas pistas c1ue devem ser assumidas pelo conjunto doo mi 

li tantes. A nível e L' oriuntaçõ.o para todas as coordenações e mili 

tantes: 

- Como movimento devemos assumir, manter, ampliar e for

mar grupos de jovens trabalhadores,Jpromover�

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 JOCE deve elaborar subsídios para os grupos de jQ

vens trabalhadores, é preciso retomar o boletim Juventu

de trabalhadora, pois esse meio deverá ter uma grande im

portância _para os grupos de base.

L,? Que para cada tose seja elaborado um caderno bem ilus

- �./.,..;-/ rF/ trado e pedagógico, acompanhado de questões que ajudem a 

�� refletir.

1 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' 

das comissões de encaminhamentos. 

Continuidade do Congresso: Comissões 
------------ -- --------- ---------

1)(), 9(,_> f {_c,JL

_ 
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 

( c25 



Há cidades onde os jovens mais de frente assumiram a 

JOC, na caminhada vai sendo mais tranquila a não continuidade :.às 

comissões de encaminhamentos. Põrém existem algum.as cidades que 

ainda mantém a comissão, sendo que pelo fato de a maioria dos in 

tegrantes serem da JOC, a mesma não vai tendo um. papel muito ela 

ro. 

Existem experiências como, BH, Curitiba, Franca, :,. onde 

as 11 COBS" continuam articuladas em a,lguns bairros com a caracte- 1

ristica de grupos de jovens trabalhadores. 

A nível estadual, no estado de SP permanece um.a articu

lação (com a maioria da JOC) mas, que pouco a pouco vai se consti 

tuindo num.a articulação paralela à coordenação estadual do _:.: movi 

to. A mesma comissão mantém um certo pique é é um espaço para as 

cidades que não estão no movimento, como: Limeira, Paulinea e Stº 

André. 

1\ 

No RS, o representante nacional (que nao é da JOC) inte 

grou parcialmente à comissão, digo, coordenação estadual da JOC 

RS. No entanto vai ficando sem muita discussão e definição quanto 

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 que 

com isto, se consiga responder às necessidades apresentadas pela 

JOC. 

Hoje nos deparamos com a problemática em relação as co 

missões existentes que vão se tornando articulações paralelas (.co 

mo no caso de São Paulo, mesmo quê a maioria dos integrantes se 

jam militantes da JOC), vemos que isto reflete uma certa dificul

dade ou falha que tivemos anterior ao congresso no sentido de de

finir de maneira mais clara um.a orientação em relação à continui

dade, onde nós mesmos criamos wn paralelo entre congresso e JOC • 

. , 
.,;;·, 
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Vamos percebendo que permanece uma limitação na maioria 
� \JIJ u 
'\ S, ·��0 
°t).t\ 

'\- das cidades de dar continuidade à um processo mais massivo. Refl� 

� tf xo disto foi a realização da SIJT na maioria das cidades onde, f�

\)s 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. 

EntretaJ.1to mais especificamente na discussão das comis 

soes vemos que as mesmas, hoje, só vão tendo sentido de existir ' 

se a integram outras organizações. P0rém nos casos atuais como SP 

e RS, vamos entendendo que devemos ver caso por caso para nao 

queimarmos os jovens ou cidades envolvidas._(Não 

no esvaziamento de nenhuma comissão, pois seria uma contradição ' 

nossa, no entanto cada região deve discutir enquanto J0C propos-' 

tas frente as cidades que não estão no quadro do movimento, abrigJ 
do a partir da própria J0C, um espaço mais amplo e/ou desafiando' 

mais diretamente estas cidades ou, estes militantes. 
J

--
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ESTRUTURA E COORDENAÇÃO DA JOCB 
--------- = -------==== == ====

A par�ir da re�omada histórica que fizemos, buscamos no confron 

co com a açao da JOCB, recolher alguns elementos de �valiação da

a tual estru:ura, destacando alguns aspec�os que dizem respeito às 

necessidades que vao aparecendo na ação militante. A nós nes�e conse 

lho, cabe o papel de enriquecermos esta avaliação, confrontando-a a

partir dos elemen �os que trazemos de nossa ação e das demais E,1_ açoes 

que representamos. 

Também buscamos aqui apresentar alguns e�emen�os de proieção a

1 , 

curto, medio e longo prazo. Os elementos de projeção 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. 
---

Alguns elementos de G.va.lio.cêto ; . 

.._ 

Nestes Últimos anos fomos vivendo vários aspectos desde a ampli� 

çao da coordenação nacional como também à-organização do movimento 
..--- > 

por setores. Em vários conselhos já temos falado sobre uma estrutura� 

que pesa, não respondendo em determinados aspectos. 

Alguns avanços ... 

No decorrer destes anos, a liberação dos ampliados foi um avanço 

significativo na estrutura do movimento, pois possibi4itou uma, dina
-

-

mização maior da coordenação do movimento e dos encaminhamentos nacio 

nais, contribuindo para o fortalecimento das coordenações intermediá

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. 
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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--::J.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 'meros 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 

preparaçao. 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 � 0 .espaço 

mais aberto de participação e formação para a juventude que está en 

volvida 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 � sem 

pre, ou quase sempre, todas as cidades, envolvendo os militantes em 

muitas equipes. Os encontros nacionais e regionais quase sempre envol 

rr -� ;�o vem os mesmos militantes 
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A partir do movimento nacional há uma 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 naoio 

nal, o que reflete nas coordenações quando por parte do movimento na 

cional exige que as mesmas trabalhem uma 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..amente 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 equilibrio com espaços mas aro 

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 necessidade 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 assumirem o movimento enquanto proposta de organização específi

ca. Os grupos de base não excluem a participação dos militantes em o� 

tros g�upos nas empresas ou categorias, porém é especifico enquanto ' 

grupo de formação e organização da juventude trabalhadora. Quando, nu 

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 re iões 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 (tam 

bém específicos) para RVAO e planejamento, capacitação e análise e ar 

ticulação das ações que desenvolvemos junto aos G.B. 

- fortalecer as e�uipes 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 1 

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 � 

-seminarios 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 a11os. 

- 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 r,artir 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 

cionall, como o triângulo e a experiência do comércio, vamos entendeu- , 

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 oucras ex 

periências como éJ. que viveu a coordenação nacional no .sentido de de 

finir responsáveis por setores na executiva, que acompanhariam mais' 

de perto cada setor. 
· eh COcDV'devtO\..ç.c/::v 

Hõje no entanto vamos percebendo'à nível nacional alguns aspec-
, / 

tos a serem melhor trabalhados como o metodo de visita e o papel que 

cumpre frente à um acompanhamento mais direto às ações específicas 1 

(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 tambfm 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 açao representativa/Yle'ê�e ¼1Vii · 
-

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/No, criar aí 

dois regionais um no NO e outro NE. Outro exemplo seria o caso da re 

gião Sul, aproximando o RS do PR nu.ma 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 ca11aci tação dos ampliados que cumprem um 1· P§: 

pel de coordenadores nacionais na região. À nível desta instância 

precisamos dar passos em relação a_dinâmica de como trabalhar neste' 

espaço yara 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 nú.mero de liberados regionais. 

- coordenação nacional: composta pelos liberados nacionais, tem

o papel de coordenar e projetar o movimento, executando as delibera

çoes da assembléia mi)itante nacional. Também é seu papel adminis-''

trar o patrimônio nacional do movimento; desenvolver a ação represeg

tativa à nível nacional e convocar as assembléias ordinárias e extra

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: 11a discussão que fomos fa

zendo após a avaliação constatamos a necessidade de um espaço onde ' 

tivesse uma participação 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 a.os critérios, entendemos que 

participam destas assembléias: a coordenação nacional do movimento ' 

juntam.ente com a ampliada, militantes de coordenações regionais e/ou 

cidades, militantes de base com experiência de ação. 1 �1ém distp deve 
, ,_.:pe.-la.5 a.';:;emloletQ.5 rn'lcio1;:2"'1s
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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. 

J3 



quanto aos congressos dos grupos de base da JOCB: 

Uma reflexão a ser inciada dentro do movimento é em.relação a e.s. 

ta proposta de criarmos um espaço de formação e intercâmbio mais arn · 

plo, à nível nacional para os grupos de base da JOCB. Esta não é uma 

proposta acabada. Neste conselho temos por ob,ietivo introduzi-la P§: 

ra seguir sendo refletida até o próximo conselho. 

Esta proposta implica numa avaliação e discussão mais profunda ' 

quanto ao congresso que temos como um meio à nível nacional que nao 

toma no entanto um caráter mais interno. Segue para aprofundarmos, o 

papel de uma instância deste caráter dentro da JOC, sua ligação ou ' 

relação com a proposta de congresso que temo::: atualmente e as impli

cações positivas e neeativas para a ação e fortalecimento da JOCB. 

***quanto a implantação desta estrutura: 

- grupos de base: implantação até 1990.

- regionais: final de 89 inÍ�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 JOC: coordenação de cidade e re 

gião, que vão cumprindo um papel de plane�ar e revisar os passos 

mais à nível local. À coordenação nacional, compete o papel de acom

panhar, sobretudo, a consolidação dos grupos de oase, a parGir das 

visitas, encontros de formação e revisão e do acompanhamento às coo� 

denações do movimento. '2o"YY1o 'Wlete::, fv-Lnc..:�( 'V\.C... i-wtffavtÍv.
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NANDJ\TO PLUTli\L - DESA , IO E PEHSPECTIVAS 

}IANDATO POPUL:'\H COLf<:TJVO nosc SOUZA - PT/H.J 

INT !ODUÇl\O 

E::iscn tc:�to'i sno 1·of1u]tnclo do 1n·oco.ci:.o elo d ·i r1cu:rnno ronlizndi.\!1 p.s_ 

lo coletivo do mandato. Re�letarn ns primeiras considerações sobre ba 

lanço e perspectivas. Dividimos n aprcsent.açno, por conta da sistem� 

ti:zoçno m: Aspectos .legntivo�, Aspcc tos I'o::iitivor,, Conccpçio de :MandE_ 

to (rclaç�o com partido), e Projeto Polltico para rccleiçio. Procur� 

mo!3 fus;ir do lngnr com m das ovnliznçõos oncle, qnasc sempre, se? 

; concluGÕcs urnnist�s. Nosso critério :fundamental foi ..i 

trnnspnrência. O Projeto Po11tico que esboçamos nno se pretende 

chega 

dn 

uma 

verdade absoluta. 1 ntcs, cxprcssn como 41ue um esqueleto que· precisa 

ser completado com nervos, m�sculos, peles, coraçoo, esperança e alma • 

Portnnto um projeto em construção para o qu.'.ll sun contribuição e Pª.E.. 

ticipnfão é f'undnmcntnl. 

ASPCCTOS NEGATIVOS 

1) l';ossa c,,mpnnho teve rna:l gr,1ndc «mplitudo. O apoio de diversas

tendências do partido e, até elo -foro do partido, :foi m-uito importante 

parn nossa vitÓrin eleitoral. I'assadas ns cloiçÕcs iniciamos as dis-

cussõcs pnrn ontruturn do mandnto - r;ou pcr!'il, cnr,;tor, prioridades, 

assessoria, etc. Intuitivamente, .formamos nosso coletivo de 

incorporando pc�sons de dif'crcntcs conccpçÕos. Forttmrnos um 

mandato 

mandato 

plural, tal qual o prbprio PT. Entretanto n�o soubemos trabalhar cs-

sn novidade, ec�ora !'assem bastante ricas as ·discuss�cs sobre concep-· 

ç�o de mnndnto e sempro rossnlt,;sscmos ns virtudes <ln pluralidade. 

�pesar da maioria do ossossorin ser :formudD por•indepcndentes, o 

trabalho politico do mandato, na maiorin das vozes, ficou om segundo 

plano quando cor.1parado com o tr.lb.:llho poli tico das tendências. Na ver 

d ade as pessoa!, vinculadas à tendências não propus�eram a discussão s� 

bre o mandato nesses espaços, o que poderia ter resultado em politicn 

afirmativo parn o mandato. Nem nbs, enquanto mandoto, atentamos para 

i�port�ncia tensa discussão e n5o tomamos iniciativn dc.prop�-lo a� 

tendências. 

::!) ,\ f'altn dn implc111cntnç5o do trabalho político <lo mandato, pri� 
cipalmentc lJaixadn, i'oi um dos nosso grnndes erros. O::; planos :rorrnulE_ 
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ç,10 por o mnmlato nno ter po�iç:'\o; e o �1cgum.lo n in.s-1tisfnção de a.1-

guns por n5o varo� suus posições defendidas pelo mandato. 

da plurnlidnde. Nosso 

concepções politicnr e 

coloti vo é compo.sto 
• l J • 

.
ic,oo .. ozicas - no�sn 

l)Ql' pcsi::ons com

"f' ,'.\ e 0. br .i lhnn to"

c.<;cnr;;i" 

ui.ferentes 

- tornando

terno, devic.Jo n u1n.:1 rcalidnde rubjctivn, r1uc no1> "constr::in,:i;in" 

ter n "unicln 1e 11 do r1nn<lnto. 

a man 

10) ;\prescnt<1;?1011 fliversos projetos de lei o nos m.inifestamos cm 

Plcnnr j o sobre ns <p1cstõci::: pr.i.ncipnis d.-. po l Í tic,t do Estodo. 

t;'ls ,·czc!-, n.-10 :=:oubcmos sor.t;'lr 1irossüo do 111ovim0nto e :irticulnçrlo no 

Purln;:1cnto J><.n·a nprovnr nossos projetos. 

11) II� muito;; Qutros orroF>. Por certo as observações ele ciucm es 

teve c.conp.:•.nhnndo nosso m::tnrl.".lto ele for.:i hnvcrão ele rJcsv0n<l.:1-·1os. Para 

isso c-;t.1rcmos .sempre .1bcrto.s. Na bu�ca·do uupcrnç�o <ln mesmice e co� 

olhos e coraç3cs fixados nu dc�cobcrta do novo. 

�SPECTOS POSITIVOS 

1) Inicinmos um processo novo no.s nwndotos pctist�s. Embalndos

na formaçno plurnl do coletivo, ou.snmos nfirm.:\r e[;sn plurnlidndc como 

virtud,�. N.1-i.s que is.so procurnmo:. f'ormular ui:1:, pol 1 ticn que nlém do 

"<lnr conta" dcssn novidade, tlve c- sc como alvo n supcraç5o dos limites 

partid&rios nn nç5o purla1ncntnr. Apesar de nos3o tropeços na viv�ncin 

dn pluralidade do innndato, conseguimos construir relnç3cs onde o crit6 

rio f'undnmcntnl s;o a �inccridn<lo e n con.finnçn 11�tua. Al6m disso e� 

t,,mos hoje cm condiçõc:; <lc CQntribu.ir doci.r;ivrnnr-nto p;u·u a ní':i.rmn<,,:iio 

de um projeto político plur�l h0<:lOndo n,'\ Ótica e n.1 n.firi:ioç5o de novas 

rclaç�ea pnrtid�rins. 

2) Fornm positivas as inicintivns que tomn110s de rcaliznçêio de 

plen�rios do mnndnto. A formnç5o do Conselho l'olltlco ta�bém. Embora 
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scj-1m i.niciativ.:i.s que nno tiveram (lcs<lol.>ri:lmcntus. 

J\ confccç:.10 do livro 11 e PO.SSlVEL SEH DIFcm;_;��TS 11 avnlinndo e prcs-

tn1hlo coutnri de uor.!lo tr.ib:11.ho foi um p<into por, i. ti vo 110 o:c0rc lcl•> <ln 

dc�ocr�cin e <ln trnnspnr�nci.'.1 no mnndnto. Dcstncando os dois lnnçame� 

tos um no ll.io de Janejro e outro cm r:ovn T[iuaçu. 

3) l'or fnlar cm domocr.1ci,, e trn:n!:Tpnrêncin, vnlc lembr;:.ir ·o trz.bn-

lho do 1:1nnclnto nn. Co1;1issüo do S;,.{idc dn ALEHJ. /\lf conseguimos .:itu.:lr 

nn dc•nocrntizn�5o do parlamento, abrindo a comiss�o pnrn intcrvcnç5o 

ct:1 socicdndc orgnn.izn,��\; comhntcndo ,, 01:ünsão do Estado, rcsponsnvel 

pvlu c,,or 11.1 �::iÚdc: pÚhlicn o cont.i·ib1:i.nc\o com n J.·,1tn elo movimento po

lo s�Údc. 

11) :'1;:i lo.i do GrÔ:nio J.ivrc, trn:1bém, nccrtauwr;. �prov�dn e soncio-

nntl.'.) .. , Lei, nosso trnhnlho passou a ser g.:ir.-intir :1cu cumpr.i.:ncnto pelos 

di t.idorcs ele or-;co.ln. M:i.lluu·o,, th- c,u·til!ic,!; forrn11 clir.tr .ibuicl,,s nos cs 

colas <lc nosso �stndo, diversos gr�raios cstud�ntis se 

� Lei do Gr8mla Livre 

or:;.:in:i.znm, o par 
. 

-

tido cre�ce junto n juv0.11tndc. e um excelente 

e prom.i.�sor cxclllp]o ele co1:10 uo pnd<' co1:b.i.unr ltli.n no p,n·l.nm<.>nto o f'or 

tnleciQcnto do orennizaç5o la socicdn<lc. 

5) Nosso m;::indnto produziu inúmeros te:�tos de opinião: Organização e

funcionamento do ?;tandato, Ótico. o dcmocrntizaçõ.o <lo legislativo,

socialismo que defendemos, farsa Collor, pena de morte, cliente -

lismo, orçnmento do governo cst�dunl, crltic�s no Governador Brí

zolo, eleição parn Tribunal de Cont.no, cscun<.lalos na Secrctnrin

Estadual rlc Saúde, r.1eninas de rua, violência contre mulher,saÚde,

juventudo, otc.

6) Folhetos contendo pronunciamento cm plenário sobro: Din

cional da Mulher, reajusto do magist�rio, sn�do montai, 

Intern!!_ 

cÓleru, 

AIDS, situnçio da S3�de cm Nova Iguaçu, IhSERJ, combato aos je

tons na ALERJ, extinção do Conselho de Contas, eleição do TribE_ 

nnl de Contas, greve do i'uncion,alismo federal e ostnduo.l, etc. Ve 

ja o quadro do publicações: 
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Textos do opini5o •••••••••••••••••••••••••••••• 

Volhotos co� pronunciamento cm plon�rio •••••••• 

Entre n�s {Jornal) ••••••••••••••••••••••••••••• 

Dolotim da Dnixadn (•) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . 

Femininando(*)•·•••••••••••••••••••••••••••••••• 

C.-:irtilhas om quadrinhos •••••••••••••••••••••••• 
11 Conhccc11do a .J I.,EH.J'' ••••••••••••••••••••••••• 

"Proibido Proibir" (pelo cumprimento da"Lei do 
Grêmio Livre" ................. " •••.•..•••••••• 

ºCÓlorn, Doo11ça d� �l-i3Ório" ••.••.••••••••••••• 

"Plebiscito - l'arlamontaris1:io X Presidcncia -
lismo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

"AIDS - Solidurieclude o Vida'' (mais reconte) •• 

"Caderno - t Possível Ser Diferente"•••••••••• 

TOT 1\L • •  ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • •  

(•)por cada tiragem. 

TO-
TIRAGEM 

TAL 

72 variável 

.> 5 va�iávcl

01 5.000 

3 "' 3.000• 

/p, 5.000• 

05 1.000 

- 5.000

- 30.000

- '•5. 000

- 1.000

- 1.000

- 2.000

Il!l 1111. 000 

?) Tomamos iniciativas de promover debates envolvendo todos os gabi

netes Pctistas da ALERJ (Assessores e Pnrlnmentnrcs). Os temas 

eram relacionados com os desnrios da nç5o parlnmcntnr e pnrtid� -

ria. Debntomos politicas p�blicas, rcrormn do Estado, sistema do 

Governo, construção partidÚrin e conccpçiio parlamentar. A nível 

do mandato tivemos dois movimentos especiais: os scminirios de a

valiação e planejamento do mandato. Buscando dc.ir consistência poli 

ticn e teórica n nossa oxpcriêncin prnticu. 

8) Participn:nos do esforço de orrrnniznção e rortalccimcnto dos diretó

rios Petistns no Interior. Discutindo "J\.çÕ.o Pnrlnmcntar·e Sacia -

lismo" em Barra :Mansa; "Esterilização em Hnssa de Mulheres" em Ba.E,

ra do Pirai, "Cidadania e Saúde - S.:iúde Mulher 11 em Angra dos Reis.

Al�rn da participaç�o nos encontros regionais o municipais.

9) Buscamos, de forr:10. ativa, umn aproximação com os m,.:mdütos de vcrea

dores de �-Jov::i Iguaçu, visando trnbalho conjunto dos mandatos e o

fortalecimento do Partido. 

sn�do e �  juventude.

Rcnlizando otividncics relocionndas a
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10) noss.1lt.:1mos ns cnmJ>o.nhns, prornovic1.:.1s cm conjunto com os vcrco.dorcs

e :it:1p n.nhnr. , r(�a l .i. z.�tl.:111 n tr .'.\V(' !1 d e e: i\r li lhas e� d e b t) te :-i 01;1 os co ln:, e 

c-otimni.dndn:-,, cv f'ot·mn.P')urn L1·11balhn <1u•� co11iLi.cle1·nmcirJ de "i.m iort?tncia 

funcarncntnl: A cducnç5o popular. 

11) l'1·ocnrnmos ronovnr no.'1:;.:1 li 1�u.-1r;cm e rno:ios do co1annlcnçõo. Dosdo n

clabornçao de c�rtilhns at6 n busca <lc uma rclaç5o entre a pollti

cn e cnl·tur:\ CJ.UC rompn Com HS Velhos prntic.:i.s uti li télrist�1S O apon

te pnra n consolitlnç5o <lo novos valores e um� nova conccpçuo de

mundo. Nes,e sentido ncerL:uao�; quando huf;c�mos nmn nproxit:wçno e-

:f --ti,·;\ C(1m cn1:1panhcirn�1 o con1pnnhoiro.s do rnov ir;ien to e ul turnl vnlen

do c.stcc.i.r n atu�1ç::io do cor:1panhoiro 11:irelli.

l.::!} !'-!os r.10,·iraontos uo snúdc, mulheres o juventude, pnrticipnmos o in

centivnmos in�mcros eventos como: debates, palestras, manifesta -

XG j1.rvcntudc temos contntos cr:i 60 escolas 

em lG NunicÍpior por conta da campanhn polo cumprimento da Lei uo

Grêmio Llvrc. 

lJ) N5o se trntn ac fazer umo morn opcroçno nritlm6tica comparando as 

pccto1� neg�t.i.vo.•; e 1,or.::iti.vo:; e, chc��an<l•:1 :, 1u:1 1:·c�:Htltado <1uo.ntitati

vo. M;-is tcr.10s n compr0.cJ1::ao de que o.'J n.•:pect•i,; positivo� de rios!,a 

c�::pcriÔnci.::i possucn :;rr1nc e potcncinl tranr.f'ornndot. Supero.dos 

erros, :poderemo!" «1irof'und,'lr n bu!'.lcr1 cc umn novn prát.ica polÍticw 

b.:iscr.!da nél étic:-i o trnnsp.irênci.1. 11n.s rc1.1çõo�,. 

A !!:LETÇ110 DE JGll.'.Çll 

os 

,\ clciç;;o petr:1 Pro:fci to cm :llova I�unçu, sj :;n.i:ficou um mor.icnto 

muito import�ntc e complexo p.-i.rn o conjunto do l'élrtido no Município.

Em no�so l'-1..indnt.o cx:i.stlnm posições de compm1hni1·0.s contrários

no lanr;,·u:icnto do Hosl' �: l'1·c:fcj_torn, poi)'J isso qucbrnr.Ln 0 ·ri. trno ele vf.... 

rios projeto!" 
( � 1' tocado� pelo Hondnto tt ni vcl ,�sta<lui"ll, n. c 1 :1 do c'es�:..stc

politjco e por:sonl d,1 compnnlH'iri\ "º se c:,por C!t'l três olciçÕ0.r; 

d a::, n P <' {' p �1 o d e � i n e o ;"ln o i� • 

segui-

Porém, na 1:icclid,, 01:1 <JH() o!: vcr.on<lorcr.: <lc ·:ovr1 I .:_ç Lu1,;u, correta -

mente nriorizetvnm n rcnleiç5o e �nc Rooc enqunnto Deput�d� Estadual se
.. 
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nfirmnrn cnqunnto principnl nomn p�hlico �o Partic!o, resolvemos assu-

r.iir l1 tnrcfn. e trntnmos de colocn1- todn n noss::. pequcnr1 infrnestru-

tnrn finnnccirn o rn:i.li tnnto 11; cn111p,,nhn. 

Em nossn ov:1linção e t.:u:1bérn nn nvnli."lçno do conjunto do l'nrti-

do, :('j_zomos u•a,, cn1;ipnnhn vi torj o�;:,., nos coni;olirlan<lo cnqui'.\nto terceira 

forç n alei tornl no Jlhm Lclpio 0. <llcg<.lndo novamente uma bnncn<ln <lo <loig 

pn.rl;:imcntnrcf-' numa Cnmar.1 de vi 1tc e um Vcrondorcs. Sabinmo� que cl2_ 
gor n l'rcfci.tn s r.in muito c li:flc.i.l dirmtc do qu.1dro olcitornl 

dcsí'nvor::tvcl pnru o l'T cm l'!ov;, I r;u:içu, run.0-1 prcci!'l[�varno.s de uma 

nindo 

c.:unpn-

nhn mnj<>ri tnrin :forte e cnpnz ele polnriz,,r nn cidnrlc, parn rnclhornr n,� 

so <lcf'0111pcnho nnri p,·ororc i.onni:-:i n n.f:i.rmnr 0 projoto dcmocrntico e po

pul'1r junto il populoç:io ir;ur-çunnn. 

lh.i s. O Hnn o.to c1crnorou no n·1ia1 urocimento d;:,. propor:tn. cn cnndidé,\turn 

Hor-:c ; :•r01'ci tu ·;1. .'. l<rnnr. :·ct<'l'"f" do l'�rt i <lo tivur.-.111 d.i.ficultlndc 

comprccn<lcr o aceitar n pollticn rlo nllançaM nprovadn cm l'lcn&rin, que 

inclui;. o .'SDI3 cm no:,r,,1 frcnt<' rlc.i. tornl; n1ab•,r:1 hn_jr, ·t.,clos :rcconhcç.:.m 

u J>nrticl0

3 nlvcl ncgionnl n5o conseguiu �cJicnr n prio id�cle nrccss�rin pnrn ns 

c,,mp,,nh.:1s m�1jorit:u·.i.n:• cm 1·1unic:1 p·iofi 0str,,tPgiror: como r-rovn J i;unçu; a-

pnrccen1O8 n.:1 TV .. pcno.s un1.:\ vez. ,\J. é n c!.a�: dif'.i. culdncl C.G trad i c ion::: ls c1:1 

t11:1a c::impanh.1 eles.se porte: falt" ele coordenação cn1;;-e ;:.s ngend.::i.s dos 

candi<ln�os proporcionnls; 

no nivcl de cngaj.imcnto de 

pouc'>."- rccur.so�: fiuanco.i.ro:::;; clii"orcnciaç�o 

-1l�umas cm.ipo.nhns proporcionais junto n. 1:ia 

joritárin; dlficulllndcs 11..:l ndmi.n·í..r-tr,'\ç:10 de c0nfl:i.tos politicos 

tcrior dn Frente e outros ma.is. 

no in 

ninfrur)11t t,•m rlÚv.i da nuc o Süldo ., 'J 

foi cxtrc:nni:icnt(' poRitivo pnrL o I',u�ti<!o. llojc nos�n interlocução 

ci,11 no Nun.i. c Íp.io é qunllt::itivatt1cnt<:> e nu.111crlc.:1muntc r-:nperi()r. o

so 

PT 

j.:i s0 crcclenci,, <inqnn.11 to O}Jçno .10 populismo rlo I'DT <: no conscrvi1tlori2_ 

mo de Fnbio. nosso P.:1rtido, . tendé'mcias, direções, nrnndntos, mili tan

tos, enfim, toc.102 nprcnclcmo.c; mu.i.t,> [;upcrando nc,;:s,::; dehil:Ldndori. E com 

certeza estaremos prcparndoo p�ra cnCrcntar 01a �4 �� eleições 

que podem sisnificar o inlclo de grandes trans�ormoç�0.s no Brasil. 



CO"'.CEPÇi".fl D!� M:\�in.\TO 

1) O man nto pctist� nprr�onta urna dupla dclc$�ç�o: é representante do

T',u·t:ido O df' umn litH�(' !IOCL.\l, flUCl Vlli nl(�ll rl:1 hn:1e p,\rtir.lnrin. Sua
� , h 

vot.1ç .10 e l'O$Ul tndo d�, j nflucnc_i.'1 rrnci.::11 do Partido, mas que tnrn-

bém r�sult,\ de umo lidcrnn.ç.:i junto ri populaçno que não tem o Pnrt:i

lo corno rofer0.nc_i_,. O m.1ndnto intci;rn, rdndn lltll sujeito ccntrnl -

que é o prbprio parlnmcntnr - que por conta disso exerce srande

responsabilidade pollticn.

�) O mandato Pctista cumpre, .;ilém tlc outros• três objetivos fundm:Jcn

tais: 

o) tornar vislvol para o sociedudc ns conccpçocs, as posiç6es e os

projetos políticos do PT;

b) lutar pelo democxntização, transparência e moralização dn insti

tuiçio pnrlnment�ri

c) construir ü f'ort.__"llcccr o Partido dos Trnbalhndores como al tcrn_:!
tiva democrático, populnr e socinlista pnra o Brasil.

J) A açao do mandato Pctista deve contribuir junto com o partido e mo

vimentos sociois, na ocupoç�o de espaços na sociedade civil e no

conjunto da institucionalidade, com o objetivo de alcançar hegeno

mia de nosso projeto na sociedade.

4) A nçao do mandato Potista deve, se pautar na mais radical transpa-
� . 

rcncia, denunciar o clicntelimno e fisiologismo e se empenhar na

consolidação de novos valores e de uma novo. prática pol:1.tica :fu.'1.d�

da na ltica, nu democracia e nn oCirmaç�o da cidadania.

5) O mandato peti�ta encara a nçno da Bancada como prioridade, buscan,

do uma ntuaç5o unificada e afirmando uma postura parti4�ria no le

gisL:ltivo.

6) Deve haver uma relação cotidiana entre o mundato e a estrutura par

tidárin que possibilitem umo influência mútua. Superando poss:i

veis dinimicas corporativas de mandutos e a desconfiança do Parti

do cm reloç5o nos parlamentares.
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?) O Partido devo subsidiar o respnldar a nçao dos mandatos Petistns. 

criuç5o do �bruns para discuss5o de pollticns p�blicas e a forma 

çao de assessorias tbcnicas e políticas coletivas (para Bancada) 

sao fundamentais. 

8) O mandato Petista deve construir suas formulações políticas, tendo

o coletivo politico plural como referêncin.

9) O parlamentar Petista deve ter participação ativa cm debates inte.!:_

nos do Partido sobre politicn global, questões setoriais o constr,2
ção partidária. Assim como das inst�ncias rcprosentativas e deli-

berativns do Partido, contribuindo com o nprofundil.mento da democri!.

cio interna.

10) O mandato pctlsta devo se cmpcnhnr parn que o Partido nvélncc nll

discussão e formulação de nossa política institucional, através da

socialização das suas experiências singulares.

11) Para o mandato Petista o poder do pa�lamentar nDo e übsoluto.Assim

corno é condenável a prática dos ''manda·tos de piJrtc do Partido" º!!.

de o poder do parlamentar e a estrutura do mandato sio utilizadas

para constituir maiorias em encontros portidbrios, geral�ente sem

projeto polltico claro; maculando a dcmocrncin pnrtid�ria.

12) O mandato Petista e o partido devem ter clareza da especificidade

da atunç;o no parlnmonto - um dos principais meios de interlocução

do partido com a sociedade. Assim sendo a maior o mais importante

contribuiçno quo um parlamentar pode oforoccr no Pnrttdo e seu

processo de construção, ó a realização de um C.lti\NDE :MANDATO.

13) O mandato Pctlsta devo estabelecer vinculas e roluç�es com os

mnis diversos tipos de orgnnizaç5o dn socic<lndc, inclusive ns de

car�Lcr polltico n5o pnrtid�rio. Pnrn tnnto dovo1'10fi nos 0.sf'orçar

pnrn suporur )Os�d.vcis ::icct�rismos decorrentes do atritos co1:1uns

nn prnticn cotidiana do movimonto social. Essa rcl.:ição proporei�

na ganhos políticos parn o Partido e para o movjmcnto; essa tcQ

sido, por exemplo, nosi;n cxpnriÔncia n.:1 rcl,1ção política que 0:-;t:1

bclcc0mo.<1 com .1 Or��ni�nç,;o <l:-. Juvont11'1e p0J t, LilH•rd;1Llc - O,JL.
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f'ONTOS P.i\Ri\ PROJETO POL1TICO l'J\HA !U!;ELEIÇi'tO 
------------------------------ ------------

- "VIVEn l!; PLURAL 11 -

Guirmrnes Rosa 

1) Como era do se esperar a proposta de rcoloiçno dn Rose tem :fundamen

to na experi�ncia que acumulnmos. Nossoo erros e acertos. Mas nõ.o 

só· u c.pcriÔncia,son.amos a cstil .-1!;; ro.Cloxõos - portir de diferen -

tes perspectivas p líticas e estratégicas - do coletivo <lo mandato. 

2) Com essD luz nos propomos o desafio de romper com tradições e reno

var a cultura das rolaçõos pollticas no Partido. Sem dúvida o cará

ter plural de nosso mandato nos permitiu avanços.

Em que peso os erros, conseguimos nf'irmar um curútcr radicnlmcnto 

partid&rio de nosso mandato. 

J) Os mandatos sao instâncias reais de poder. ,\ representatividade ju.!l

to da sociedade e a estrutura do Legislativo conferem parlamentares

condições especiais até mesmo p�ra as disputas internos. Por isso,

geralmente, se verifica tens no ·,1.a relação entre os mando tos e ins -

t�ncias partidárias. E, também, nn relação dos mandatos com a mili,

tâncin "do fora" do "grupo" do porlnmentar.

4) Temos condições (e assumimos como objetivo) de contribuir com a su-

peroçio dcssn'rcolidade. Partimos do princlpio de que aç.=io parla -

montar deve ser resultado de clnboroç5o das instâncias partidárias

(inclusive Bnncndns Logislntivo�). hn inAl�ncins pnrtid�riaa, como

sabemos, são compostns com indivlduos de <lif'0rcntcs concepções poli

ticus, e os posições do partido süo resultado dos cnnfrontos e afi-

nidndcs dessas concepções. Bntrctanto o porla111cnt.:1r é um individuo

tensionado pelas "vantagens" do mnnclato e mordomias do Parlamento.

O que o torna, muitos vezes, suscotlvel do se sentir mais importan

te que o partido.

5) Há uma contradição entre o política que o partido formula e sua

aplicação pelo indivlduo parlamentar (ou "grupo do parlamcntur 11 ). 

Esse é um conflito do poder. Na oxprcssão para o sociedade desse

conflito, via de regro, provalcco a posição do parlamentar. Alime.ll

tando sectarismos e preconceitos na milit;ncia do partido.
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6) Um mandato de um pnrtido plural como o PT deveria reproduzir essà 

plurnlidode na sua composição. Pnrtindo desta afirmaç�o e do que 

foi dito ncima - A plurnl.idadc. pnrn nÓ:,, "driuirc rnn carátor que 

vtü rüém da mera convivêncin rcspclto.<Ja entre 1,0slçÜos clif"orcntos.O 

que propomcl ,, , na verdade, é n partilha do poder rcnl. 

7) Com essa pcr�pectiva um primeiro p.::i.r-so é retomar a composição ( de

poziçÕes políticas) que nosso mandato tinha no inlcio. A partir

dnÍ trntn-so de buscar a oxplicitaçõo de um projeto político para

um mandato radicalmente partidário, centrodo na componha de lula e

com olhos num horizonte nwrc;;1do por novas relações políticas e cul,

turais no interior do PT.

8) Temos clareza de quo asses elementos como pontos importantes de um

projeto polltico de mandato sao do grantlc ousadia. Entretanto, nno

podemos nos furtar ,; rcspons;\bilidn<le de contribuir para que o Par

tido soja vitorioso dinntc dos desafios que tem polo :frente. O mai

or deles, certamente, será eleger Lula e garantir sustentação de

seu Governo. Para tanto n�o podomos dcixnr de ver a import;ncia da

construç�o de rclaç�cs politicns do outra qunlidildc no interior do

PT.

9) Partilh:\r cnpnços do poder rcnl o p,lrtir <.10. relação bascadn na ét.i,

cn, tr;1nsparência a de,:tocrncin é T!IOsmo um desafio. I::, , orcr:1, temos

certeza, ao alcance de noszos sonhos o cnp�cid;1dc de crinr.

10) Partindo desses promiss.-:1:s consideramos que a ação do mandato peti!:_

tn no parlamento se pnutn pela dci'csn dn clcmocrati7.nç5o, dn trnns

par�ncia o da ofici6ncin <lo Poder Legislativo. Na perspectiva da

do11ocrntiznçâo dcrcndo1:1os m11!lnnçn� no r.et;it'lcnto d;:i 'J\sscmbléda quo

rompolll com os podorc.:-: impcr.i.n i.r-i <lo l'rcsidcntc e torno l.\ casa por -

meávcl n influência da sociedade civil. Dcf"endemos o acosso dos

cidodãos n informações sobro todos os ;;1spectos da vidn parlamentar

e buscnmos o cumprimento pleno elo papel fiscalizador dos atos do

Poder Executivo.

11) No ent:i.nto, pura se concrc,tizar plcn.:lmcnte, nossn açõo precisa es

tar cm fina sintonin com os movimentos populares. Seja fortale -

ccndo suns lutas concretas, i,oju expressando seus pleitos no I>arli:_

mento, seja subsidiando-os com informações sobre os atos, projetos

e iniciativas do Poder Executivo. um

intercâ1:1b:i.o permanente com as instâncias partldÚrius, com objetivo

de qno o partido respaldo e fortnleçn a nç5o <los m:\ndutos.
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O nnndnto :retista b iscn :fornrnl,'1r Lci.s quo nvnn•::cn1 e consolidem os 

direitos dn cülaclanin, g.nr::mt:,m n mclhorj.:l dn qunlidade rle vida P

,\o mo mno tr-nipr. r1f) �mponhn no. corah;-i 

te� projetos e inicintivns que contrariem e::iscs prlncipios. Porém 

n5o nos b.:rnt.:i. :1prov,�r boas Loi s. rt fundai: ental nos crnpenhnrmos p-3. 

rü ::-;.::irnntir o cumprimento cincs Leis, n exemplo do qnc fnzomos, com 

sucesso, com n 11 LEI no GH�:t-lIO LJVHE".

lJ) Pnro nosso mnnd«to o trabalho polltico junto às comunidn<los, enti

dades e outros espaços de? organização popular tem a prcocupaçao 
" � ·t primeira <lo conscicntiznc;no. l'ara tnnto temos nuotndo com ex1 o, 

mci..odologi.:1s ele C<lu�nção popul;;i.r. Através da con:fccçõ.o do carti -

lhns, ati.vidndes ele rua, esquctcs e debates om entidades, comunid2_ 

dcs, igrejas, otc, temo� como ohjctlvo �primornr o npro�un<lar esse 

mnrcns p)�in.cip.:::iis (lct;r.c tr.:ibnlho é o combntc tr,1bnlhc • 

pcrm.lncnte n todo tipo de cliFõc·r-imin.:i.çêí.o. 

14) D.:i<ln a histê'>rin de rnili tÔ.nci,:l de Rose, tf)mos c•:imo objetivo, .nprof'1�
Ll�.!." os ..... ríi:i.c d1o:.:; do .; i•.n.r\ttt1..- C,")11� � ft0.::?�·:1r�� 1 f"!PP 1','JnL:-:!!!lt;;.rf\ con,o u.ré:.i 

lc otnoç2io p.t·:�ori t.f.irin. 

15 ) O mandato 
,. 

.<:\tu<!ra, priori tnri.omento, juntos aor: moviP1cnto s do sau-

de 9 juventude e mulher. Essas pr ia.e-idades soe dctcrminur.1 à pDrtir 

de nos��º ncÚ:nulo e do pcrí'il do mandato. On plnnos de atuaç5o es-

� i'. l)OC.1. 1.CH para cnd.'.l tm dcsr;e>s setores prot�ndc�os formul�-los a 

partir de discussões o ffl.'.lÍS 

dnclcs do:s movimcntor-. Essn

am_!_Jlos po:isivcl cor., militantes e enti

�criniç�o dn priorl<ln�cs n�o exclui' 

nosso cnr;,,njnmcnto n.\s lut.is zerais do socic<l�<.l<' civil nem eventu

nis participnç5cs o apoios� outros sotorcs <lo movi�ento popular. 

Hio do Jnneíro, 01 ele outubro de 199J. 
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Q MOVIMENTO OPEMRIO 

INTRODUçKO 

O Movimento Operário, nos Últimos vinte anos, vem sendo marcado , 

por profundas mudanças qualitativas e� termos de 0rganizoção, que 

resultam hoje, no aprofundamento de divergências no seu interior' 

quanto à estratégias e táticas a serem desenvolvidas nm processo 

de �.nstrução da Nova Sociedade. 

No inÍcio desta década assistimos, pela primeira vez desde 64, 

uma divisão to moVimento sindical, depois de uma tentativa de uni 
-

dade, CQnstituindo a princípio duas propostas de organização dos• 

trabalhadores, traduzidas na criação das 06Jntrais - CUT e CGT. 

Fassados'cinco anos, desde a criação, muita ãgua rolou na dinâmi

ca da luta de classes, determinando avanços e retrocessos. 

Caminhamos hC1je para a realização -'o III CONCUT, g_uando as dife-' 

rentes concepções sindicais que fertilizam o movimento sindical,' 

mais precisamente o bloco Cutista, provocando debates, confrontos 

e articulações, entre os diversos grupos, tem também, no :interior 

da JOC provocado discussões a todos os níveis. 

Sujei to a limitações, temos aqui a intenção de fomecer alguns 1!. 

elementos de análise como fonna de contribuir no avanço das dis-' 

cussões internas e ao mesmo tempo na intervenção organizada dos ' 

mil.itantes e do conjunto dos jovens trabalhadores. 

Para tanto voltaremo� um pouco no tempo situando alguns momentos' 

iparcantes na trajetória do MoYimento Operário Brasileiro. Desta ' 

forma compreenderemos maia amplamente o momento atual. 

iETOMANOO !§. ORIGENS 

O Movimento Opetário aqui no Brasil tem uma marca que o iiferencia 

fundamentalmente dos demais países da Europa sobretudo: o Capita

lis•o inàutrial brasileirio teve começo quando já se hana cons� 

lidaâo na Europa - onde naeoeu. Emdecorrância disto, o Movimento• 

Operário surge tardiamente no Brasil, e com outra marca: nasce 

fortemente in:fluenciado pela 1 ratica de trabalhadores imigranteSct 

-L r 



Europeus que possuindo tradição de luta em seus países de origem, '

chegando aqui e deparando com uma situação de semi�escravidão, pro 

vocam reações organizadas no interior da Classe TrabaThadora, co_g 

tribuindo destafonna para o nascimento do Movimento Operário. 

Desde o seu surgimento e devido, sobretudo, à influência externa, 

resultante da conjuntura internacional, o Movimento Operário já 1 

surge com uma composição heterogênia, fruto das diversas práticas. 

t interessante ter presente este aspécto para compreendermos que 

se hoje existem diferentes práticas e concepções, não se trata de 

um "fenômeno� próprio desta década. 

As diferentes análises, táticas e estratégias que cada grupo (te� 

dência) desenvolve e até mesmo a composição de cada grupo é que ' 

dão.origem a concepções e práticas, também distintas. 

A dificuldade que precisa ser superada é exatamente a de trabalhar 
, 

as divergências de modo que elas passem a constituirem-se num fa� 

tor positivo para o exercício da democracia operária e não- o con� 

trário como muitas vezes acontece, quando e sectarismo fala maia' 

alto. 

Outro fator a ser considerado quando- tratamos do sindicalismo bra 

sileiro é o nível de sua relação com o Estado. Este ponto é fund� 

mental para compreendermos que, alguns momentos, as mudanças eco� 

nômicas tem sido o pano de fundo para a mudança de compo�tamento' 

do estado em relação ao sindicalismo. Neste sentido, situamos a� 

gum.as etapas: 

lt etapa - compreende o período que vai de 1900 até 1930 - fase ' 

de amadurecimento da burguesia urbana enquanto classe e em oons• 

tante conflito com a aristocracia rural, na luta pela hegemonia: 

política que se consolida a partir de 1930, quando o eiXo da eco

nomia �e desloca para o maio urbano: a supremacia da indústria. 

O moVimento operário nesta �ase .primeira tem, ,NQ5 primeiros anos 

a influência dos anarcos-sindicalistas e depois mais precisamente 

a partir de 1920, dos comunistas. O Compo�tamento do estado neste 

per!odo se traduz na dura repressão, mas em tenn.os jundicoa ó 

quas neutra limitando-se a algumas leis gerais, sem influência ' 

direta na forma de organização e administração sindical, possibi-



litando assim a quase total autonomia dos sindicatos. 

Este compor.tamento se altera a partir de 1930, quando ocorre uma 

mudança na administração política do país - ascenção da burguesia 

urbana - tando como pt:>·rta voz maior Getúlio yargas. Inicia-se ai 1 

o processo de atrelamento sindicato/Estado oficializado em 1943 1 

pela CLT, que atravessa intacto 50 anos, até ser rompido 'ilegal

mente" pela CUT em 1983. Ilegalmente porque a CLT proÍbea artic�

lação nacional inter-categoria.

O controle oficial do estade é aprofundado a partir de 1964. Ne_!

te ponto torna-se necessário termos �resentes alguns aspéctoa da 

conjuntura internacional deste período, destacando as influências 

no interior do pa!s e o jogo de forças que culminaram no golpe de

64. 

UMA BREVE RETOMADA 
-----

O capitalismo internacional a partir da 2A G�erra Mundial-dá maior 

impulso na internacionalização da economia - expressão máxima do' 

imperialismo. No Brasil este processo é artieulado com maior cone 

cistência a partir de 1955 (governo JK) qp.ando grandes capitais .1_

estran&eiros (através das multinacionais) ganham mais campo, em 

detrimento do capital nacional, provocando uma ruptura definitiva 

/1/0- 1-14 "tentativa Varguista de implantação no país de um modelo econ1 

mico .nacionalista. 

Este processo veio provocando reaç-es tanto no :interior da burgu� 

aia nacionalista que se via prejudicada, como no movimento operá

rio. O ciclo se encerra em abril de 64, quando a burguesia inter

nacional assume o comando político/econômico com o apoio e coord� 

nação dos militares. 

Aqui � � � reflexão: 

A dom.inação de uma nação sobre a outra só se torna possível, qua� 

do: 

- no interior da nação dominada, dependente, as forças opositoras

( espeoialmente o movimento operário) não são slil.:ficientemente for..:

tas para se imporem como expressão de projeto alternativo. Ou:
- quando no in terior de tais nações existem setores favoráveis à



dependência, à dominação, pois os interesses extennos estão em 

perfeita sintonia com os interesses destes setores (porém isto não 

é apenas um.a mera troca de favores e sim uma expressão do imperi_! 

lismo). 

O golpe militar de 64 contou com esses dois elementos: 

- WI. moVimento operário débil em sua organização de base, desarti

cul.ado entre si e sem maior ressonância dentro da classe trabalha

dora.

- Uma burguesia nacional entregw.sta e aliada em tem.os econômicos

e ideológico• (anti-comunista).

SINTESE: Quem não tem bomba segura a bomba e tomba com a bomba: 

tombou.,, -�-t� O---putM4} 

A nível de estrutura, o movimento sindical, chega a década de 60 1 

sem críticas mais acirradas à estrutura corporativista imposta 

por Vargas, apesar das inúmeras manifestações e greves ocorridas' 

neste período e mesmo com a criação d@ CGT (Comando Geral dos Tra 

balhadores), como o própr:i.o nome sugere, os trabalhadores eram 

"comandados". As lideranças 4ham "vamos fazer" e os trabalhado

res faziam. 

A organização de base muito fraca, embora existente, não resistia 

aos tanques militares q_ue em "aurdinaff tomaram as ruas na mad� 

da de lg de abril. Lideranças sindicais rurais e urbanas e militaa 

tes de base foram torturados, exilados e mortos. Fora uma ou outra 

reação mais loaalizada, o movimento operátio não conseguiu artic� 

lar-se em função de uma reação de confronto, maia conjunta, que' 

resultasse numa reviravolta. 

Assim, desfazendo sonha de que "os trabalhadores estavam no poder" 

os militares em nome da burguesia imperialista, deitaram e rolaram 

por mais de 20 anos. 

Q AC1JM1JW DE FORÇAS 

o período que sucedeu-se a 64 pode ser considerado de grande impo1:
t;ncia em t:rmoa de experiência p�ra o movimento sindical. Uma vez



desarticulada as oreanizações existentes, busca-se e vJi 1.r.ddure

cendo outras formas do organização, que Ç.fl.vvl i;r.:.rnde'.) mo bili 'cl cões,, 

mas a prática as vezes, clandestinas no interior das •.L,pr �s t

bairros populares. As articulações em oposições sindic��� V"Jo prQ 

poroionando a re torr.ada do mo Vime t,to op0rário que começa a 0anhar 1 

corpo mais ou menos em 1977 (esta retomada trás em si uma nova 

proposta de orianização sindical). 

Ao longo da ditadura militar sempre houveram gru.pos que, incansa

velmaate, estiveram na luta e que exerceram influência decisiva 1

na abertura política iniciada no final dos anos 70. �ra conenso 1

entre os vários grupos, a necessidade de romper com o sindicalis

mo corporatiVista implantado no Brasil no governo de Vargas. Po-' 

rém nem tudo era tranquilo nas discussões: pois se de um lado ha

via um grupo disposto a romper definitivamente com a velha estru

tura sindical, desatrelando a organização dos trabalhadores do Es 

Dado, o outro grupo não tinha pretensões que iam tão longe assim. 

O primeiro era composto pelo PT, movimento e pastorais da igreja' 

e uma ala do PDT e o segundo por um.a ala do l?MDB, os PCs e arqui

pélagos, como Joaquinzão, entre outros, que não participam do Con 

gresso que fundou a CUT em agosto de 83, articulando outro congre_! 

ao para novembro do mesmo ano quando criaram a CONCLAT, atlilal CGT. 

O eixo «a âivergência era, sobretudo, quanto ao papel a ser desera 

pe.ohaio pela Central, que acabava traduzindo duas concepções dif.!, 

rentes. De um lado, a defesa de que a central curapria o papel de' 

negociar junto ao patron;to e governo ao invés de organizar os 

trabalhadores, possibilitando assim a construção do poder de elas 

se, conforme defendia 9 bloco combativo. 
�

Mai:a tarde, "descontentes" com as duao centra ia, cria-,5e tJMterceíra: 

A USI de extrema direita. Porém o emb�te maior acontece entre a 

CUT a e CGT, 

Passando agora a uma breve análise mais a nível da prática, pode� 

mos observar que a CUT vem desenvolvendo uma política de organizar 

opoaiçHes coino forma de ganhar mais sindicatos. Porém vai tendo! 

dificuldades de implantar um novo sindicalismo, tanto pela falta• 

de eXperiência dos q_ue assumem e deparam com uma estrutura burocra 
t" 

tica, como pelo endureciment,:: sistemático do patronato g_·clelf�,,e ar:!.
-5 
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tioulando de todas as fo1"1Ilaa para impedir o crescimento de um ain 

dicaliamo combativo. 

O surgimento de diversas organizações de direita e a extrema, 

Vio+ência organizada contra os trabalhadores comprovam isto� A+ém 

distG, e devido ao constante arrocho sJlarial que resulta no dete 

rioramento das condições de vida, os sindicatos organizados na 

CUT·� vão apresentando enormes dificuldades no sentido de romper • 

oom o assistencial.ismo e ao mesmo tempo desenvolver lutas que PO.!, 

sibilitem ir além das conquistas meramente econômicas. A organiz� 

ção a partir dos locais de trabalho (comissões de empresas ••• ) ai_a 

da não são uma presença marcante na vida da CUT. 

A CGT, do outro lado, vem equilibrando forças, que na compreensão 

de suas direções significa maior número de àindicatos filiados, ' 

independentes de suas práticas. Nesta sentido vai sendo tranquilo 

dentro d} CGT a presença de· diretorias de sindicatos que du:ua.nte' 

20 anos prestaram serviças à d�tadu.ra militar, exercendo tarefa , 

de interventores, como é o caso do próprio Joaqu.inzão, eleito pa

ra presidente da Ce�tral, não por outro critério, senão pelo fato 

de dirigir o maior sindicato da América Latina, independente do ' 

seu passado (por que não dizer, pre�ente) de traição à classe tI!, 

balhadora. 

Antes de passarmos a uma análise da situação interna de cada cen

tral, do jogo de forças existentes e tas diferentesconcepç ões 

amadurecidas nos Últimos cinco anos, daremos alguns ele�entos no 

sentido de campreenderm.os a relação travada entre a classe domina,!l; 

te e movimento operário nos anos mais recentes. Isto vem no senti 

do de contribuir para uma tomada de posição mais clara dentro da' 

conjuntura a tua 1. 

Como já vimos, a abertura política-parte de uma estratégia articE 

lada a nível internacional - foi influenciado sobretudo pelaà re! 

çõas dos trabalhadores e decorre da situação polÍtíco/econômica ' 

vivida. Este processo é marcado por grandes mobilizações que no ' 

seu desenvolVimento vai colocando para a burguesia a necessidade• 

de abrir espaços para a participação de todos os seguimentos da' 

aociadade. 

Em 1984, assistimos a grande camJanha pelas "diretas já" que trs ... 
•; 



zia outras reivindicações além desta: libe�ade e autonomia sindi 

cal/ 40 horas semanais/, •• Este momento já traduzia ua:. certo 1 

envolvimento da esquerda no jogo da classe dominante. ,Este jogo 1 

se traduz quando começa a haver um deslocamento do campo de atua

ção do movimento operário para outro espaço claramente favorável' 

à burguesia, que é o parlamento. E é claro que a análise acumula

da por ela levou-a a optar em abrir a via parlamentar onde a bri

ga se trava entre alguns "representantes do povo" e para comple-' 

tar este quadro, decidiu atender mais uma reivindicação de setores 

da esquema: o Congresso Nacional Constituinte. A esquerda se la_a 

çou de cheio para eleger seus representantes. Resultado: não se • 

conseguiu o mínimo esperado de representantes, mas o su:ficiente 1

para desfalcar o mov.ilnento sindical, colocando-o em estado de • 

ill' ia. 

As mano�ras da burguesia, como o plano cruzado, etc, possibilitou 

que a 0onstituinte fosse eleita com ampla maioria conservadora, o 

que vai garntindo tranquilamente a legitimação do processo de tra,a 

sição, e inclusive com a assinatura de representantes des trabalh,! 

dores. 

Frente a estaconjuntura vai ficando cada vez mais difícil a mobi� 
N -

f lizaçao das massas e11F-t0In0=de banaei'ras âe l'.Qtaã mais pol t1cra-s' 

e a pressão à Constituinte se reduz a grupos de direções que vão 

e voltam a Brasília sem conseguir "sensibilizar" os constituintes, 

em perfeita sintonia com grupos organizados como a UDR e a trE::B. 

As mobilizações dos trabalhadores vão se reduzindo a lutas, geral 

mente isoladas por categorias para defender o salário de mais ' 

um: arrocho, como foi o caso dos servidores públicos contra o con 

gelamento da 1JRl'. Outro exemplo da dificuldade de mobilização foi 

o 12 de �aio deste ano que a nível .nacional foi muito fraco, mes�

mo em cidades com tradição de lutas. Isto demonstra o grau de ap!

tia que tomou conta do povo em geral e a dificuldade do movimentá

operário em tar uma resposta articulada a n!vel nacional. Exemplo

disto foram as tentativas de greve geral que pouca ou quase nenh�

ma ressonância encontrou no i terior da classe trabalhadora.



! SITUAÇÃO INTE�A � Q!!!

Pod8Ill.os afirmar que um dos maiores acontecimentos, para o movimen 

to operário mos Últimos cinco anos, foi S.lllll. dÚvida a criação da• 

CUT, por iniciativa dos próprios trabalhadores, como fonna de uni 

ficar e orientar as lu_tas tra_vac1,as d8=n.Or:tB a: su.1 de 1io:1:ís .. J'orê'm, 

no interio.11 da central vem se traw:indo um intenso debate em tor

no de questões como seu papel na luta de classes, etc ••• 

No II OONCUT em 86 no Rio de Janeiro, foi colocado em evidência as 

divergências na CUT e a eleição para a direção acontece com düas' 

chafas (1 e 2). 

t claro que quando afirmamos isto, nao �uer dizer que ignoram�s ' 

os outros grupos de �1., peso que se articulo dentro da central 

uma vêz que não se sentiu contempladas nas duas principais, A 

força ma�oritária é conhecida como articulação e a outra, CUT pe

la base. 

O debate se dá em torno de questões como: 

O papel da Central, as formas de organização e luta <los tr ibalha

dores, as bandeiras de lutas e táticas a serem utilizadas na atu

al conjuntura política, entre outras. 

A articulação coloca a central numa perspectiva economicista, cóm 

uma função imediatista, a medida que prioriza as campanhas sala

riais OOJlbforma de mobilizar amplas massas, pois vê nisso uma fo,r 

ma de realizar saltos de consciência pol{tica no embate contra o' 

Estado e patrões. Embora fundamente em tese a defesa da autonomia 

da Central em relação aos partidos e ao Estado, a prática tem mo� 

trado uma tentativa de subordinação da CUT ao PT, enq_uanto q_ue os 

cursos de formação previlegiam uma posição e não há espaço para o

debate das várias concepçães. 

Apesar da heterogeneidade em sua composição, o que gera uma série 

de contradições em 8U8 prática, a CUT pela base é uma proposta a� 

da pouca conhecida o discutida no conjunto do movimento sindical; 

(
Não desconsidera"hio papel que jogam as lutas econômicas e açõos de 

massa, o q,ue procura 5ar::intir acreditando que estas ações devem 1
; 

estar claramente articuladas aos objetivos enquanto classe de der 

rubada.do p�der burguês, Neste sentido coloca a central em uma por! 
pectiva claramente socialista. Considerando que deve ser colocado 



para os trabalhadores a partir das lutas do dia-a-dia o. 

objetivos na luta contra o capital. Defende a orcani� ..... ,' 

sa dhs trabalhadores u partir de organia , .,e base .te 

trumentos de or{Suni:::.aç:io e ao mesmo te.::.1po de exercíc_.>

eia e do poder que capacitem os trabalradores para e Jvn 

com a burguesia. Nas eleições das dixec:ões da Central, defende Li•

proporcionalidade como fonna de todas as posições estarem repre-' 

sentadas. 

SITUAç!'O INTERNA � CGT 

Como colocamos anteriormente, esta Central nasceu a pa�tir da lUB

ção de um punhado de raposas velhas do movimento sindical, como ' 

Joaquinzão e outros. Nos Últimos tempos tem se destacado dentro ' 

desta Central o chamado sindicalismo de resultados, liderado por 

Medeiros'- atual presidente dos Metalúri;icos de SP - e Magri -

Presidente àos eletricitários de SP. 

Essa corrente propõe negociar diretamente com governos o erupos 1

monopolistas para assegurar um capitalismo moder com sindica-' 

tos fortes e influentes 9 Defendem ainda o aumento da produtivida

de e a redução dos custos com a mão de obra. Procurando seguir o 

modelo norte american�mo momento arma ofensiva contra os crupos' 

comlimistas no interior da OGT. R\centeffiente em plenária nacional, 

ps porta vozes desta t0ndência deram demonstração do que são capa 

zes quando defenderam algumas bandeiras do Centraõ. Isto tudo es

tá levando alguns grupos a repensarem sua postura e ató cogit1rem 
, ---

ª hipotese de pTocurare�mLJ:auC�t�JT;_-=:-.:::-:=::;:ããã:=======��===,_=�-_-_-_---:=__ 

RAIZES HISTÓRICAS Tu S DIVERGtNCIAS NA CUT 
==--- =-----=.,;;;...;.- - ------ - -

Sem dúvida o período de ditadura lev1 os trabalhadores ·1 j0sonvo]; 

verem uma experiência de organização semi-clandestina de oposição 

à estrutura sindical oficial, a partir das comissões de empresas 

e grupos de oposição nas categoriao. Porémr:vão surgindo as difi

culdades quando algumas lideranças v5o vendo a estrutura de dentro 

e principalmente no ABC que se pretcnao o celeiro do sindicalismo 

combativo, mas �ue já:não viviam a mesmn realidade dos cru.pos e 

oposição. 



PERSPECTIVAS .QQ. III CONCUT 

O III CONCUT se realizará mum momento ue extrema importânci� para 

o movimento op�rário e sindical brasileiro. Não só frente a. que.:!

tões internas como - fundamentalmente - frente às definições de •

políticas alaras que forçam o movimento dos trabalhadores retomar

a ofensiva diante dos desafios colocados pela conjuntura do país,

porém fica uma preocupação com a perspectiva que tem ue ser um t

Congresso massivo, poi8 o processo na b3se não é nada formativo,

o que significa que a caiaria dos trabalhadores não estarão prepa

rados a nem haverá tempo para discussõ�s no nível necessário.

Com isso, as discussões certamente ficarão mais entre as lideran

ças, femas como a participação das oposições nos con,r:reswos, de

mocracia interna, proporcionalidade nas executivas, diminuição do 

número de d.alegados aos congressos com alteração na proporção en-
f ---,-:c=::;--=�=-���=====�;;;;;;;:=�oc=� -- -

tre dirigentes sindicais e délegadõs de base, a süpressão u par-

ticipação las organi:;:;ações nas instâncias diretivas da :JU'.:. i,as 

são algumas propostas tidas �omo certas, que a articulação e,torá 

defendendo. 

Quanto a análise da realidade, as teses não apresentam muitas di

vergências. No geral reconhecem que houve um refluxo na luta 'los 1 

trabalhadores nos ÚltLlos meses. 

EXIGlffiCIAS DESTA CONJUNTURA 

Se constatam0s até o momento q�e jogamos no campo da burguesia e• 

que iat� nãá tem representado muito em tennoa de organização, é� 

hora de retomarmos esta experiência. Consideranào o nível de 

consciência da grande maioria dos trabalhadores, que não permite• 

a parcela orgamizada destaclasse contar com uma reação organizada 

das massas, vamos sentindo como principal necessidade para o mo-' 

mento roJstabelecer um sentimento de oposição a esse governo na• 

classe trabalhadora a partir de mobilizações em torno de band&iras 

que reflitam a realidade que a classa trabalhadora vive no momen

to. 

Neste sentido, a articulação entre o movimento popular e sindical 

pode significar uma forma de dar uma sacudida na classe trabalha
dora e chamá-la a con�uista de melhores condições de vida e traba 
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· lho. Para isso charr�mos a atenção par� importância

lho de base desde o local de moradia e r1balho. E�te

ve colocar as lutas e conquistas imedid t 1s como u.mu

talecer nossa orgnnização de classe,-ru � perspect· v-.:

zo.

Em relação as eleições que novamente de aproximam, não uev mos re

petir o erro de voltar toda a atenção e ação para a campanha alei

toral.

A CUT deve refletir profundamente quanto ao envolvimento ue aus•

dirigentes como candidatos a carg�s eletivos, tendo em vista o

que tem significado o fato nos Últimos 1.., .Jj;j o a CUT ter se dedica

do a acompanhar as votações na constituinte sem conseguir mobili

zar os trabalh§dores para pressionar o Congresso.

PERSPECTIVAS � Q MOVIMENTO �PERÍRIO 

A esta altura, mesmo não querendo ser f....v, ,.,<..�-l não podemos nos ' 

iludir que a cuxto prazo haja grandes mudanças neste quadro, pois 

sabemos que as dificuldades de entendimento entre as lider rças ' 

do monmanto operário são frutos de toda um.a fonnação e projeção• 

política. Com isso, a burguesia tem facilidada de se apresentar ' 

como perspectiva para n massa que não consegue �ciocinar frente' 

a confusão que está aí. Há dentro da CUT uma crescente preocupa-• 

ção por parte de alguns grupos em não priorizar a luta parlamentar 

porém no geral do mOVim0nto operário, u mai,oria vai apootnndo nes 

ta via, o que se constitui em um.a preocupação, tendo cm vi04a q_ue 

teremos eleições em três anos concecutivos. 

Certamente-a burguesia continuará a investir m.a pro.rioça,o do indi 
. 

" -- . ' - ,,,., calismo de resultados atravas dos meios-de comunicm;ac, em �umoa-

to a um sindicalismo mais classista. l'ortuntor+- está coloca a para 

o Movimento Operário o desafio de supernr suas dificuldade lar 

uma resposta frente a esta conjuntura, apontando saídas 3lternat1 

vaa de luta, para recuperar o poder 3quisitivo dos trabaD1a lores. 

t preciso construir o poder dos trab':l1h'1<fores, forta leccndo os 1.m.1 

trumentos da luta, ear;mtindo o exorcÍcio do poder atrJvés d 1 Pª! 

ticipação. t pre ciao q_uc organismos cor:10 'l CUT cumpram seu papel 1 

de direção das luta:... dos trabalhadores, t;arantindo uutonom_a le ,, 
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classe, o que significa superar ·o sectarismo e certas práticas• 

que definitivamente não correspondem aos princípios da democracia 

operária e só favorece a rdireita. 

O PAPEL DA JOC DIANTE DA CONJUNTURA POLÍTICA E DO If.OffiIBNTO OPERÍRIO 
- --- - - --- - ----- --- - - ----- --

" Promover uma unidade capaz de superar todo sectarismo político 

d.e partidos ou grupos." (D.P.) 

" Uma mudança total, uma nova organização das estruturas da soei� 

dade, nível cultural, social, político, econômico, que assegure 

ao homem sua realização como pessoa humana, isto é,uma socieda

de sam clasaes. 11 (D.P.) 

Quando falamos no papel da JOC precisamos ter .l!iI!l. mente não somen

te o noa�e papel frente a conjuntura política atual e aw conce ,_, 

ções em debate na CUT, mas o nosso papel na transfonnação da so-' 

ciedade, como uma organização específica de jovens trabalhadores. 

Embora não haja contradições e pelo contrário, um aspécto está� 

plÍcito no outro, trataremos aqui de salientar mais a nossa ação• 

no atual momento, tendo em conta que estaremos fazendo uma discus 

são em torno da proposta política do movimento e de como :B '

a partir de sua ação tem buscado construir essse projeto. 

Como todo movimento que está inserido em um contexto histórico, � 

fremes influência ao mesmo tempo que lJrovocamos influência com no� 

sa análise e práticaº 

Quando recorremos àD análises desenvolvidas no moVimooto nos Últi

mos anos, vamos constatando que a análise que se fazia dessa pro

ceaaa de transição foi aos poucos se confirmando. Por outro lado, 

a nível da orientação da ação dos militantes, não foi sendo gara_B: 

tido uma projeção mais clara por onde a mesma deveria se dar. Por 

tanto, como consequência disto, também os militantes da JOC foram 

sondo envolvidms pela �onjuntura e mesmo questionando o Movimento 

Operário de certa fo�, fortalecemos essse processo. 

Isto nos chama a refletir melhor os nossos mecanismos internos da 

discussão e fomação (Conselho, SeminÚrios, ::Encontros, Boletins Mi 



litantas, etc.). P�ra que 3 noesa análise não se p.rc3 � 

da dinâmica própria do movimento opel á�io e para 

nossa análise própria, possamos orientar de fonna m�i, 

consequênte a nossa ação. 

Frente ao movimento .Jindical e o debato 1.ue se trava n 

n. unto

l'1 ú

na CUT, vemos que o posicionamento dos militantes se respaldam e'

refletem a realidade específica de cada região, não havendo uma ' 

discussão mais comum a nível nac-íonal. Não há- uma 7miformidade, ' 

uma orientação mais comum, nem vamos conseguindo analisar com pr� 

cisão que perspectiva vamos vendo, se �stamos realmente f rtale

cendo • se isto se dá de forma consciênte. tpois, momento dos mi

litantes confrontarem suas experiências d• ação, bem como seu po

sicionamento em relação a este debate para tirannos uma orienta-' 

ção mais comum ou pelo menos para q_u:;i _ ossa atuação se dê de fozma 

mais clara. A própria questão sex devemos ou não tomar uma única• 

posição em relação a esta discussão já trás em si a necessidade de 

confrontamos a visão do nosso papel como movimento. 

Ao analisamos o Movimento Operario e seus quadros .. os deparamos• 

com uma prática proveniente de um processo de fonnação cheio de 

vícios, que o sistema incute •• Somos antão questionados se estamos 

cumprindo a nossa tarefa de fonnação, particularmente da Juventude 

Trabalhadora que é o objetivo mais direto de nossa ação e propos

ta, e ,ue vai sendo investida pon todas as propostas políticas,' 

sem no entanto ter a atuação que CUllpre na luta, como um 9etor ' 

estratégico. Vemos também que os militantes do movimento a exem- 1

plo dos dirigentes sindicais que estão ai, vao perdendo sua refe

rência de base, tendo na maioria das vezes uma ação individ�l e' 

sem priorida·e à JJTT. 

t papel noese também lutar no interior do movimento operário a pa_;: 

tir de nossa prática para que todo o sectarismo seja super1do e f 

fortalecer na luta e na base a unidade de classe, sem querer dizer 

dom isso, que estãa superadaa�as diversas formas de pensar a tran� 

formação da sociedade. 

Com relação as eloiçÕes não temos oindci discussão c1u3 noG uponte 

um mínimo de orientação, porém, algumas discussões começam u s ur

gir no movimento. Considerando o q_ue tem signific,c1do para _ :::lasse 



trabalhadora os ÚltirJos processos, temos a necessid de de definir 

uma posição, que tenha em conta os nossos objetiv.__.s moi::: a longo' 

prazo e que contribuindo com o 1:oVimento operaria não vamos fica.E 

do isolados, por isso temos que além de definir um.a posição, desen 

volver uma tática para garantÍ-la. De ·ro desta questão está não 

somente se participamos ou não ativamente do processo de e�eição, 

mas se estaremos apoiando somente um partido e por que. Se não a

poiamos as eleições, que perspectivas apresentamos. 

Uma outra discussão que não conseguimos avançar, diz respeito às• 

vias de transfonnação da sociedade e quanto o papel do Jartido e 

do sindica to, esperan:os levantar elementos neste �-"4"° para se 

guir aprofundando dentro do movimentoº 
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Para conseguirmos ter de onde partir para esta análise, retomamos 

as discussões feitnn no movimento desde o Conselho de 1984 •. este 

conselho, procuramos analisar sobre os pontos de vista econôricc, 

político, social e ideológico como o sistema capitalista desenvol 

-i.e seu projeto em cada aspécto e as consequências para a Juventuda 

Trabalhadora. A partir daí, procuramos destacar quais os principais 

problemas que vive a Juventude Trabalhadora e quais desses são e� 

pecÍficos. Levantou-se problemas como a afetividade (principal.ma_!! 

te a sexualidade), o 12 emprego, a profissionalização, a partici

pação e outros. 

No Seminário Nacional de Estudos em 1985, dando a continuidade a• 

esta processo, procurou-se aprofundar alguns desses problemas. 

DiscutiuJ.se sobre os problemas da JJTT desempregada que sofram, •·'· 

marginalização, repressão policial, dificuldades de relacionamen

to afetiva no namoro (principalmenj;e os rapazes) e na família, f1 

cam dependentes financeiramente e dific�lmante conseguem estudar. 

Como consequência chegou-se a observar fatos extremos como o de • 

trabalhadoras que fazem aborto ou até mesmo vendem seus filhos e 

de trabalhadores Que Yendem Órgsos de seu corpo. Avaliamos que a' 

falta de qualificação profissional, de experiência comprovada, a 

falta de dinheiro e o serviço militar obrigatório são os fatores' 

que mais abalam a Juventude Trabalhadora desempregada. Neste semi 

nário discutiu sobre o 1rrescimento da mão de obra feminina, que ' 

vem sendo utilizada por alguns setores, como terciário e na indÚS 

tria têxtil e de ereb3lagem de produtos eletrônicosº 

Neste ee constatava que anualmente 1,5 milhões de jovens trabalha 

dores chegavam em condições de se intai_;rarem ao merendo de traba

lho e desses n;o se tinha informações precisas de quarjos são ab

sorvidos. 

JUVENTUDE T'.RABAIBADORA .E! ! SEXUALIDADE

Quanto à sexualidade se constatou que desde crianças sofremos uma 

série de influências la família, da escola, da religião, que vão 

nos incutindo uma visão de sexo como algo feio, pecaminoso e imo

ral, que não se devo fazer. Vimos que o sistema capitalista duran 
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ta muito tempo investiu nestaforma de pensamento e que hoje atra

vés principalmente dos meios de comunicação tem apresentado um lá 

beralismo cada vez maior. E que esta confusão provocada na c�beça 

da JJ TT por estas formas de pressão: de tjm. lado a educsção re.1 

pressora tradicional da família, da eacola e da icreja, e por ou

tro a apijJ.ação liberalizante dos meios de comunicação tem. provoc� 

do também algumas experiências traumatizantes, principalmente pe� 

la falta de conhecimento deste aspéuto pela JJTT. 

Vimos que mesmo dentro da movimento não temos tran4uilidade de dis 

cütir e viver a sexualidade justamente pela falta de conhecimento 

e também de discussão mais constante sobre o assunto. Avaliamos' 

como um grande avanço ter-se refletido sobre o assunto no Seminá

rio e fico como desafio continuarmos buscando infonnações, disc� 

tindo mais, pois como movimento de jovens trabalhadores e que te

mos como t tarafa proporcionar uma formação integral em todos os as 

péctos da vida de JJ TT não podemos deixar um aspécto tão importaB 

te de lado o

JUVENTUDE TRABALHADORA_§! PROFISSIONALIZAÇÃO 

Em. 1986, no Conselho Nacional se iniciou a análise da JJ TT por 1 

tentar caracterizar que tipo de jovem a soeiedade está gerando, ' 

conoluindo4ue: são individualistas e competitivos, assumindo a · 1

ideologia do produzir/consumir, dominados pela ideologia burguesa, 

- alienados da situação rwal que vivem. Se verifiou que há uma p�

4uena !_1:lrte que contesta esta situaçãi e suas causas e procura se

organizar.

Analisando o mercado de trabalho e a profissionalização da JJ TT, 

víamos que naquele período, o mercado de trabalho vinha crescendo 

em alguns setores, principalmente para os trabalhadores com fonn� 

ção profissional, ou nos setores de alta rota·t;ividade. Na verdade 

o 4ue estava crescendo mesmo e principalmante com a presença da

JJ TT era o sub emprego e o desemprego. Constatamos que existem'

poucas escolas profissionais onde a JJ TT tem acasso - que são as

empresariais (SENAI., srrnAC), que as e:;colas particulares pelo seu

alto custo dificult1Jm muito a JJ TT de usá-las. Isso além do se-'

rem mui to poucas. Vimos 4ue exis'tem E llb'l.UitBS iniciativas por parte



dos trabalhadores com a criação de algumas escolas alternativas,• 

mas que estas são poucas e contam com muito pouco rcctmso f'inan-' 

ceiro. Vimos também trabalhadores de algum.as eategorias que não 1 

são considerados profissionais como é o caso dos comerciár.Js, 

que acabam fic·ando conra. uma categoria de emprego temporári e por 

consequência de um nível salarial muito baixo. 

Analisamos que naquele momento, o governo procurava passar uma 

idéia de pleno emprego - pois isso causava um impacto na popula-' 

ção, da que o país está crescendo, que n:ao tem crise econômica e 

portanto, não havia motivos para revolta. Vimos que pelo eontm-• 

-rió qo que se· proC"t-:ran passar no sistema capi talist3 , sempre �

verá deaemprego,pois ele sempre precisa de reserva de mão de obra

para baixar os custos quando necessário, e que com a introdução '

te novas tecnologias haverá cada vez mais uma redução do mercado'

de trabaJ.,ho e um controle cada vez maior dos setores prioritários

pelas empresas multinacionais.

Vim.os que no Brasil continuará es a falta de investimentos na ca

pacitação profissional, pelos Órgãos públicos, e portanto, a JJ '

TT continuara a sofrer as consequências desta política, como a com

petição, o aumento da jornada de trabalho, o desemprego, a rotati

Vidade, as péssimas condições de trabalho e muitas outras que vi

vemos.

• 1 

UUVENTUDE TRABALHADORA! A PARTICIPAçltO 

Tentando ver também como está a participação da JJ TT, in�cialmeB 

te vimos que é a juventude uma etapa funda�ental de nossa vida pa 

ra a formação e que os jovens naturalmente vão sentindo a necessi 

dada de viver em grupos, por isso e�istem tantos, sejam de rock , 

de teatro, de esportes e mesmo de ru.a,que surgem com tanta expon

taneidade. �m relação às entidades ortanizadas vimos que ajuventu 

de participa em movimentos e pastarias ligados à igrejas, nos Pª.! 

tidos políticos e nas organizações do movimento popular e sindi-' 

cal. Analisamos que nas pastoraia e moVimrntos de igreja, existe 

em alguns umcontrolo muito forte por porte da hierarquia, o que� 

provoca uma falta de orientação comum. Como quem tem bastante di

ferença deste quadro, colocamos ·a JOC pela autonomia que procuramos 
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ter na nossa análise e organização. Vimos que nas outras entidcides 

políticas, sejam elas partidárias, do movimento pop'J)lar, existe� 

uma pequena participação e seti. caráter é na maioria das vezes de 

tarefeiDos e sem uma interferência no direcionamento político. Vi 

mes também que a participação da JJ TT nas diversas org3nizações• 

se dá de acordo com as orientações destas organizações e mudam 

muito com a realidade e características das xegiÕes. 

Reafirmamos que a JJ TT é a maior parcela da classe trabalhadora• 

e que isso fundamenta a importância, a necessidade de sua partici 
.-

pação organizada e consciênte em todos os organismos que lutam p� 

la mudança da sociedade. Como também se tornam necessários espaços 

para discussão de todos os aspéctos que dizem respeito à nossa v_i 

da. 

O ano de 1987 foi um ano intenso de discussão da realidade da JJ 

TT. A ní7el nacional tivemos a realização do 42 Congreswo que se 

car3cterizou um avanço em ralação ao terceiro, por mostrar uma • 

participação mais pol{tica dos jovens que participarem, mas que';-, 

não apresentou ainda uma discuss-o mais profunda sobre a realidade 

específica da JJ TT. A nível internacional aconteceu também este• 

ano o Conselho Mundial da JOC, que embora tenha feito uma larga ' 

disc\lSsão sobre os principais problemas da JJTT, analisado os me� 

canismos econômicos, políticos e ideológicos que o sistema utili

za para manter a exploração e gsrantir seus lucros como:§ repre! 

são e controle nos locais de trabalho, nas organizações políticas, 

na repressão policial, através das medidas governamentais e também 

da utilização dos meios de comunicação, com técnicas cada vez �ais 

sofisticadas, que aWI).entam a discriminação que sofre a JJ TT, po� 

co conseguiu avançar no aprofundamento desta situação e também no 

sentido de aprofundar as perspectivas que apontam esta realidade' 

para a JJ TT. 

Neste Conselho se procurou analisar também como a JJ TT expressa 

sua fé constatando que está muito relacionado à religião predomi

nante no país ou região e tamb;m a influência familiar. Que há re 

giões onde é muito forte a manifestação da fé e também ocorrem o 

aurgixllento de novas formas de vida e prática de fé. Viu-se também 

que a juventude no eeral relaciotja fé como algo fechado, que os ' 

;1 
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prendem e idntificam as hierarquias como algo muito distante deles, 

com o empresariado,que estão do mesmo lado. Mas que se identificam 

com valores como Justiça, amor, solidarie�ade e co�unidade. Se 

constatou que por partes d� igreja tem acontecido expe�iências in 

teresaantee e que muitos padres e até bispos tem se colocado do • 

lado dos trabalhadores. Tirou-se como exigências que a JOC deve ' 

estar preocupaáta em ::malisar no momento o sub-emprego � � novas' 

tecnologias. 

JUVENTUDE TRABALHADORA E O SUB-EMPREGO 
- - -----------------

Na JOC Brasileira já vínhamos iniciando essa discussão e temos p� 

curado aprofundá-la. Além disté, hoje temos que analisar também o 

que significa a aprovação do voto aos 16 anos pelo Congresso Con! 

tituinta, de maioria conservadora. No mínimo é curioso a contradJ: 

ção entre o crescimento que anualmente vem tendo o n2 de jovens• 

que chegam a condição de entrar no mercado de trabalho e redução• 

·cada vez maior deste por causa da informatização e da robotizaçãoi

quais são as perspectivas pro futuro da grande massa de jovens t�

oalhadores que não entrará no mercado de trabalho mais reduzido '

ainda?

O sub-emprego, principalmente nospaÍaes do terceiro Mundo, vem

crescendo cada vez mais, e vem ocupando grande parte da massa de

sempregada, quais são as razões deste crescimento, e as perspecti

vas que apontam? Será ele uma. das saídas para o avanço tecnológico?

Com tu.do isso acontecendo, apontando para um futuro cada vez mais

sem ocupação, ou sem-alternativas de ocupação e para uma facilid,!:_

de de sel."Viços, informação que pode levá-los a pensar cada vez m�

nos o que aponta isso em termos de reação e organização da JJ TT?

A aprovação do voto aos 16 anos tem algo a ver com uma projeção .!.

deste tipo?

R E F L E X O E S: 

A burguesia hoje investe ma profissionalização na linha da infor

mática, o que aponta na eliminação de profissões e empregos, me-' 

nos mãm de obra na produção, o que significa mais desemprego, pois 

.5 



o sistema capitalista não. moderniza para a melhora de condições

de vida do povo, e sim para ter lucros.

Como opção para os trabalhadores, principalmente oc jovens, é 

apontado o sub-emprego como saída. 1 comum em cidades de industri 

as de calçados ou roupas, as pessoas pegarem serviços parQ f�zerem 

em casa. Iato tem um significado muito grande no produto final, ' 

pois o preço pago é insignificante, e ainda, a em1,resa não paga ' 

os encargos sociais. 

O sistema investe na idéia de cada trabalhador ser seu próprio pa 

trão, e que faz crescer o individualismo entre os trabalhauores. 

Vão surgindo os projetos de pequenas eopresas incentivad3s por gQ 

vernos estaduais, como por exemplo: 1.�inas Gerais, o governo fina_g 

eia a core.pra de máq_uinas para serviços de "fundo de q_uintal". 

Esta si-p-uação vai atingindo, inclusive, trabalhadores, q_ue tinham 

um.a atuação e que acabaram se afas:ando. 

Com es mecanismos q_ue n buri--uesia tem na .mão,ela acon:panha a ju 

ventuda e propõe coisas frente as aspirações dos jovens, sem noen 

tanto garantir a realização enquanto pessoa e se encarrega de fa

zer com que o jovem pense cad::i vez menos. A juventude, no geral,' 

busca viver o momento. Criou-se Ídolos que expressam sm revolta, 

sem no entanto propor coisas concretas, e o descontentamento dos' 

jovens não tem sido traballladono sentido de conhecimento e organi 

zação, criando-se assim uma geração sem consciência histórica. 

O sistema apresenta um monte decoisas, sem no entanto, dar condi

ções para a juventude comprar, o que 6era uma revolta, e cada vez 

mais vai levando os jovens para as drogas,que só os destrói. 

Fica no entanto, o desafio �e organizações de jovens apresentarem 

uma perspectiva para esta juventude. 

O sistema não responde as aspirações dos jovens e isto cria frus

trações, levando muitos jovens ao suicídio. Os programas de TV p� 

ra as criançça, influenciam na formação, colocando idéias consu-' 

mistas, pois no Brasil, as crianças passam, em média, 8 horas na• 

frente da TV. 

Quanto ao menor trabalhador é preciso que se avance no sentido de 



levantar bandeiras especificas, pois entendemos que o menor não \ 

deve nem trabalhar e sim ter garantido, nesta época, sua J.rofissi 

onaliza ção, 

As grandes potências fazem propagandas de combate de droJ , m�s 

no fundo não o interessa acabar com elas de vez. 

Os meios de comunicação de massa, jogam um papel fundamental na ' 

manutenção do sistema, pois através de programas (novelas) passa 

a idqia da que o mundo é isto mesmo e não vai mudar, ao mesmo téE} 

po que trabalha os sonhos das pessoas incentivando o individuali� 

mo. O sistema trabalha para transformar tudo em cultura o que di_:! 

farça o conteúdo de luta que tem momentos como: a luta do negro , 

lg de maio, etc. 

PREOCUPAÇ�ES: 

Como a JOC pode se tomar uma resposta para a Juventude Trabalha 

dora; 

- Se o movimento operário não gvança mao tera eficácia frente esta

realidaàe;

- A �00 dar mais contribuição a outras entidades que trabalham

com jovens.



RESUMO HISTÓRICO 

ANALISE SOBRE A IGREJA 

O surgimentb da Igreja se dá no seio da classa traball1adora; Je
sus Cristo operário, propõe a o povo viver uma sociedada de justl 
ça, fraternídade, amor e igualdade, critica os dominadores da ép� 
ca e acusa de culpados, pecadores, por causar a misária do povo. 
Após a morte de Cristo os apóstolos continuam a pregar os ideais 
cristãos e levam o povo a se organizarem em comunidade e viverem 
os valores de justiça e igualdade. As comunidades tinham em co
mum a f' a a esperança de construirem o reino de Deus; afirmavam 

-

-se pela oração e celebração da eucaristia. Formada de trabalha-

dores (escravos, pecadores, agricultores e outros), eram perse-' 

gui�os pelo poder romano, assim viveram cerca de 300 anos. O cri!_ 

tianismo cn-a a religião dos pobres até o momento que grande par-

te da nobreza se converteu; posterÜ)rmente o cris 

tianiamo tornou-se a religião oficial. Passa a ter no seu interior 

d"tM.as classes, dois interesses, dois projetos distintos. 

Com a evolução da sociedade, que se torna capitalista, acentua-se 

a divisãQ de classes: Burguesia e classe trabalhadora, capital x 

mão de obra. Nesse pro�esso houva a dominação da burguesia até na 

hierarquia da igreja, inviabilizando totalmente o projeto das co-
' 

mun.idades cristãs primitivas, tornando-a aliada e instrumento id,! 

olÓgico do seu projeto de dominação. A igreja até o século XIX n_! 

ga o conflito existente entre as duas classàs, fundamentando a dl 

visão de ricos e pobres como o desejo de Deus e qu� todos S3o ir-

mãos, cristãos e devemos obediência a Deus a resignação frente 

miséria da maioria. 

No século XX, os interesses decl�sse se tornam claros e a igreja' 

reconhece a existência do conflito entre as c:iasses mas despreza' 

a análise marxista, e prega a colaboração de classe, colaboração• 

entre cristãos. Deste conceito surge a Democracia Cristão como 

9raçQ político da Igreja.Propõe reformas sociais sem alterar a I:!, 

lação de ol�asas. 

No fina'.!,. (19$ anos 50 o Vaticano chega a constatação q_ue a Ibreja' 

devia se transformar. Isso dev.:fr, à análise não da hierarquia, mas 

J 



das bases influenciadas pela Ação Católica; Convoca-se o Concílio 

Vaticano II (Papa João XXIII). Dá-se margem para um avanço dentro 

à.a Igreja, voltando-a para seu exterior e a problemática Socialº 

Em 1969 realiza-se em Pu.ebla (México), o encontro de Episcopado ' 

Latino Americano, que faz um.a revisão da atuação da Igreja peran� 

te aos probl.emas estruturais g_Uil viva o povo latino americano; 

faz-se a! a Opção Preferencial pelos Pobres. Nesta fase toma corpo 

a nova Ótica da Teologia, a Teologia da Libertação, que surge das 

experiências vividas por grupos e mili tantas cristãos engajados .• 

.na luta junto ao povo. 

Experiências g_ua são .teorizada por vários teólogos, que usam o 

io.strument°'-tde análise marxista, fazendo o reconhecimento do con

flito de claases e apontando o papel dos cristãos engajado na lu• 

ta pela transformação social. Mas os grupos conservadores após ,ó 

ConoÍlio Vaticano II continuava� vivos e organizados. 

Vive-se hoje uma fase na Igreja com a presença de duas for�as: A 

conservadora com a Teologia Tradicional e a Progressista, com a 

Teologia da Libertação. 

A CONJUNTURA ATUAL 

Podemos caracterizar esse momento de investida direta e indireta, 

dos conservadores contra os progresssitas; é visível também que ' 

eatá montada uma estratégia para recuperar terreno que a Igreja 1 

vem perdendo para as Seitas f�nciadas pelo qapital internacio

nal, que tem como ên:fasa o consolo espiritual frente às necessida 

des materiais; o recolb.iment, da Igreja para si própria dando as 

respostas que confortam e ag:rvgam as ovelhas perdidas. Faz parte• 

dessa estratvgia o ataque ao avanço da Teologia da Libertação, 

que faz a Igreja ser vista com maus olhos pelo capital internaci� 

nal, que vai analisando o significado desta na América Latina. L,! 

vantamoa ag_ui os meios usados p
8ra barrar o avanço <ia Teologia da 

l Libartação, J 

- Apoio total do Vaticano aos movimentos conservadores de direi ta

(Opus Dei, Comunhão e Liberacion, ord·em de Malta, Renovação C_!

ria�tica e outros), em resumo, investida na recuparação dos "Va
lore e T;radicionais da Igreja". 

., 
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• - Nomeação de Bispos e Cardeiais conservadores para dioceses es

tratégicas.

- Transferência de Bispos progressistas para dioceses insignifi-'

cantes (no contexto político e econômico).

- Perseguição a movimentos progressistas (A JOC).

- Investida �a formação de seminaristas conservadores, controle '

dos seminários.

- Desarticulação e retirada de apoio (infra estrutura) à pastorais

progreasis tas.

A IGREJA POVO 

Podem.os situar o outro lada da moeda, o que diz respeito ao avanço 

da igreja povo. Na Amériea Latina, pela própria formação cultural 

do povo, com uma característica religiosa muito forte e muito li-

gada à Igreja Católica, fez com que essa igreja temha uma base ex 

presaiva, preocupante para o Vaticano e para o capital internacio 

nal, principalmente após o processo que -..rive e viveu, Nicarágua , 

El Salvador, onde a participação dos cristãos vem sendo muito ex

pressiva. Dentro da prÓpri� esquerda latino americana houve um.a ' 

abertura maior para o papel que joga a Igreja na transi'orm.ação da' i

sociedade Latino Americana. A Teologia da Libertação é uma aliada 

para levar o povo a participar com fé e doação na construção do 

socialismo. 

Q RESPALDO ]! IGREJA E .êJl! ATUAçEO 

No Brasil a igreja tem base, mobiliza, dá uma dimensção de classe 

a uma boa parte de sua base. Hoje no movimento operário é grande' 

a presença de cristãos, principalmente nos movimentos populares e 

no meio rural onde uma parte significativa dos trabalhos são de-' 

senvolvidos com o apoio ou ligado ·.às pa:irtorais. A igreja respalda 

o P.r em diversos cantos do pa!s. Foram as bases da igreja que de

ram muitos votos ao partido nas Últimas eleições. os assassinatos

cometidos no campo contra os líderes sindicais, quase todos líde

res or±stãoa que com sua fé lava a luta às Últimas consequências.

Padres e freiras também foram assassinados ou 1,re sos por apoiarem

a classa dominada.



Apresentamos também ::is falhas que percebemos: de fo:t"ID.ação, lgumas 

vezes não levam o trabalhador a ter uma consciência de cl�ss a ' 

sim de oprimido, o que o torna vulnerável à cooptação. Por não t� 

rem um projeto muito claro de trnasformação da sociedade, mu tos' 

militantes passam a assumir o marxismo a partir de uma prát "U e 

muitas vezes nega a origem e princípios cristãos. "ntre os , os pr.9. 

prios defensores da Teologia da Libertação há uma tendência a con 

trolar os movimentos e pastorais barrando o avanço das experiênci 

as e mUitas vezes querendo guardar para si o direito de dizer o 

que fazer e o que é certo ou errado. 

As CEBa que deveriam ser a grande musa da Teologia da Libertação 
estão cada vez menos expressivas e muito limitadas em seus campos 

de atuação e desenvolvimento de ação G O método é outro problema; 

a falta Ae revisão do trabalho e análise da realidade não aá coa 

sistência. 0onfuso o seu papel entre a religiosidade conservado

ra e o novo papel de célula base da igreja. Outra discussão é ' 

quanto a estrutura organizativa da CEBs: torná-la ou não un:. mov_! 

manto. Há posições distintas neste sentido. Há desarticulação ea 

tre a ala progressista, não tendo espaços q_ue para organizarem 1 

sua intervenção no conjunto da Igreja, também falta espaço onda' 

avaliem as experiências que vão desenvolvendo; falta capacitação 

específica dos assessores para acompanhar as experiências dos 

cristãos no Movimento Operário. 

A elitização do conheci.menta da Teologia da Libertação que não te 

mos acesso, Outra fator presente é q_ue as experiências que saíram 

do povo não estão regrassando, está sendo muito fundamentada, teo 

rizada em vista dos 3taques da direita, porém não wi se atentan

do para sua evolução na prática. 

O SURGIMENTO DA JOC 
---------

A JOC surge num período em que a igreja predominante é conservad� 

ra; com um caráter apostólico marcante, esse surgimento não cria� 

a prin0Ípi0, nenhum impasse com a hierar�uia da Igreja que a rec� 

nhece e a faz evangelizadora em seu nome. A experiência da JOC a' 

leva a desenvolver uma ação e análise �ais classista, começando a 

partir daí o cho�uc com a i@reja·que não reconhece a luta do ela� 

se a qual a ação da JOO começ:;>:-.:. a apontar. A nível internacional 

4 
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• la. fase - 1948 a 1957

J-:VOLUÇÃO DO MOV fl,lEN'l'O 
---..,--

Em 1940 foi r<3�onhc�idu ofJ ::.!ialmon te u r.10vi.menio jo<'J.n �a no 
Brasil. Três fato q principHis marcoram o in i _cj o lia JOC em nos::.10 
paísi �s semanas de estlldos nar·ionaiB -EHtl, 3ãu Prtulo e 1950- Ri(}, 

1 
. ' 

aJ.ém da �art;icipação de 28 brasileiros no (iongresao e ConferÊmcia 
Internacional em Bru.xelafJ. 

1948 -'cardijn visitava pe�a primeira vêz o Brasil. Enquanto 
alguns ?lào o aceitaram e resistiram à linha. da JOC, mui toFJ vibraram 
e se le.n9ar� , iniciar o·· movimento, agora. na.· sua fase de especial!. 
zação. Tent�tivas esparsas. _Ea:forç'oa i,soludos. 11,al tava experiência.
Apr<bveitou-se 1 da experi�noia da. Europa, bêrço do movimento e onde 
o meemo se d�e�nvolveu primeiro.- Houve Uµl grande eafôrço_de recru-

..-i ' ; , 

�� tBlllento, de lan�a.D as base��� Jo?• U}ll arduo trabalho �e, pione+-
ros, que cabe aq-qi ser friz'ado e vaioriza.do. 
• • ,. ,1 " . 

• ·Fe.qe paroguiàl�: , .� J 
,, '

A JOC começou,., estrutur�do.,.se em base paro qui.al. Geralmente 
era o padre que começava a JOC em �ua paróquia, que recrutava os 

. ' ' 

primeiros elemexttoB. Muito c�do sentiu-se haver dificuldade de e'n-

troaamento ,da JOC na. estrutUl'a pa.rmqui�l-. Esta, geralmente é fecha 
. -

da em tôrno do ambiente pRroquia.l e a JOC é por natureza aberta a 
realidade de vide.. Contudo, houve, um trabHJ.ho eficiente tendo em 
viata a paróquia, a vida litúrgica, a difusão da dou.trina: Campari.ha 
elo Evangelho - Campanha de. Missal - :Micsa Dialogada - Côro ·ljlalado -
Horas Svntas- Vigília - Retiros - Levantumento da situação real do 
povo na paróquia, etc. 
• e a m p a n h a s 

Nesta fase a JOC ore;anizou grandes �ampan.has, Além das campa-
nllan citadas acima, foram organizadas"em plano nacional: A iicrunpa
nha da Saúde", d� 11 Ca�a. Pr6pria", do 11Menor Aprendiz", e outras. 
Tôdas como fruto da vivência doa "inqu�ri tos". Acentuava-se no movi

mento as atividades, grandes realizações onde aparecia na frente o 
movimento. Movimentos de massa, peregrinações - 15 mil jovens trab� 
lhadoree, Aparecida - 1953 ·- Roma� 19�7 ,. participação lil:â preparação 
� na rea.liaaçe.o do Congresso Eucarístico- Rio - 1�55 . 

• ,Aspecto educo,tivo ···e juvenil
Nesta primêira fase predominou mais no movimento a nota juve� �

nil e educá tiva. Uma vo+ ta maior para o ;jovem trabalhado� • .,Preocup�

ção com· a educação do sen�p de responsabilidade, ela vontade, da. in

teligência, vocação, sentido dag;:famÍlia., d'o na.moro, noiva.do, casa -
mento, laEer, cul tu.ra, etc. Preocupação constante com o casamento e 

. 
. 

engaj emento na :família atual.' Houve' inúmeros fatos de t.ransformações 
1 • • 

1,• de vida ··e de ambientes de fam{l:i.,a. Posteriormente viria a ser or·ga- "

· 
·· 1uc1 • �. -
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< :, ,,i V1!J'W1 nw papel . .1!71., 

f A 
I 

1,t , ·,c·u&.ç·í.:í.o .iu r,1r-·:1110. TJm 
cu orço con 1;11mo 1 j ru i.1 do rno v L rrll::n 1,u 

, 

parti fo1·t1'k r JJovu:: d.L.r'Ú"tHl ten qLL<:! coo1cç·nv:1m u Lu·ci i.· cüm1 Le clo.•1 e;ran -
des n<�ce,11;idudt'fi de: 1u•1n ,TOC q_ue :::iurgi:J. cm l:odor.i on cu.nt.on, rJern ooed,2 
cerr mui to v, plc::w.j: . .li'JL::ntos. 

E�.-,un ht2·�ç,t1lo:; t.::1mb(rn ou prirn!·j 1''1:J •Li1:.l <..!nter:· ;n-.)pagar1di i, tao 
para atencle.r OG grA1-1O:; noG ba:i.rro:; e .Jt)l•·l.1,ndo no in-Lei:Lo.r. D�vi<lo 
a mística dG::;te::; <:lementos - m1.ütos pr·1·d.ü,Ju 1iora8 e me .. ,mo diu de tr.ê: 
balho e aj_nda p;_1.[::c.vm1! a nua }'lr:csoagera J 1:1ru vi , :Ji tar umn c:i.dade, goral
mcn te nos fins cl0 :;emana· A ,J(;C pôcle e() ().Jpu.lhar e firma1· em Jez,enas 
ê.e cidades. 

Ji nesta fase sentia-ce.a necessitlade e dificuldade Je consc-
1;ulr n J.iberação de asuistente.9. Os pouco:, padres que havj_arn, &e d8A 

1 -

dobravam para'atender a tudo. Sobretudo nas equipes dirigentes sen -
"Lia-se a neces,c·ir.!rnlc do assistente para ajudar na sua 1·ormaçZ..o, aju
çio.r an rn0:JllL.t:3 u dc:;cmoei:�11,n· GUa mi�.::;_;üo ck: "c&bcçu,J". 
• P e_rB(!rÜ1J-}� 20 \ _b'g ma - 1q57

A ,;O,, (�...;-;cinr.:l'i:ia. Jlu.men 1 .. ava o 1,ú111t...co de rnil..i.t81t,,1: e dirj_ -
n:entcs, de cliime.· ot, 'lUt: ,i.deriar: no rnov.i':ic:1i 1,u . A Jor; bu:,,.;nvu fir·mar 
sna linl.r·? ,;�.YLi·1;�;_.t �1,u·�1 t:'.Jt:n maiOl' au'Ler1s.:idach:, ,Je org2Jlif�ar rrtelhor 
c1:-. p13i10 1rnuionnl .. ·:1·::·, ·:t,.ulc:1: nwlhoJ· ci '.;ôria a ,jnvent1JéJc, trtúJ1.ühadu
l'P.. e ao l..!'L?�:ci,ll 1 .L"c, 'J:.·,,;'·,L<!f) llo Yl'0'.ii� .'1 1(. u 1·1.::.8 :;f 1 'ttinLo:• foram 
no suntj JJ é1 c i'j j:1,:t::· r::: ta 1m:i.da.cl, • 

111,· oc ::i:.i.c1 ou JJ' C.11,,;c·lnc 
J,'iun Ui 1J 1 c1.:;,. ,J LJ C p , 1 'r [! ';:i _l Lc.Jll r1 O lJ. 11 t:W d (' , 1 �- 1.'. ,, i:.J d(. J F\o r j r'. T.l r n I C' 8 ,

Cu:i.dou-,;c de ur,1.;1. 1��1/1c· .1':· (ispecial (�On: a J'uC'l!WiÊi.u dos r.L . .1 ice1 1 ·:;,;,.;v e.trw 
vés de C'Gi,uuoG du.i::1:1 ce r.1, viar:;-em e _pluno�; d, .. intcrcfoHbio. 111oi uma o
portunidur:c :1,-.1·a 2.b1.L:c a ,;j_;::.io dos cliri.r11nl,:, ri1l1!1a persp1JctJv·a da u� 
niversnJ.:ida'iG do :llovir,WJL"Co e dt:.! sua n.i.s:J3.u apcstóJi<.;lJ. e rni.:;:üo:cd.ria. 

2H, fao(' -_19�ifJ � ::. 1 l_6-1 

• li'uso wnl>:i <mt�il (]:fi 11:�.·io·:,�r:La) . ·--- , .. -··----· - ----·

PL·cocv: .··:;5'.o (:on::.;tz:,;1tc. com a. coordenação da açno, com o cren-· 
cimento ort;·a1uco t.l:J mov'l:r,:ntn. A JOC corIH:Ça a As tru.turar-sci melhor 
cm têrmo:::i d e nw�:Lo1wJ.. Uur-.:tn ce o. perct;rilwç�:o b. l{orna nciH·tuu-80 a 
vi:ddu de rnürniouár.i.o[· ·lt'. Europa p[.Lra a.juda:c no atendimento a ba�J(:i. 
Vieram tres dir ic;c:ntoo � Micbe1 Moinetr f1'rar1çe.r IJé.i.I'a um trabalho ma
ior no Norte; Anto��.:Lo ilc:,�ra'�c;J._- }10:r t-uc::_t·r _1Jé.ll'a o nonlcst;ú o J?au.1 Fey,.
Alcml;lllh11, pnra o c:xt:r,:,cmu·-:;.ü. O saldo mu.i:, pooi t1vo foi no aopocto 
11,,sp.Lri to:,. Quanto ao trubnlho proprü.irrcn 'e rli to c-ncontrov-·so ,)1;1.ste.�

2/:,5 
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te dificuJ.df.ldo uo1u·, L .,lo no ·.:.1 :rabnll10 <lu_1,;_.Jl:hJ2._C.
A e:x1rnri.ênt;i.:1 h·1vià.a nG. prinwira fase- 1953, com a vinda dr:

Jackes J'crone, Bd.:."i.(;,1 1 111·imc.i.I"o ruinu.iun:\rio - foi 1'llli1i L'Úcil cle-vido
a etap1:1. de expansão do movimento. Na sc,�uncJ�, ctapn- 195P , to 1nava
ee mnis 11cceasúr ·_o. J° i nuar os P,TUpo::; Ll 1. J :; l,l'tl Lc .J e tro.bal1w r r�m equipe
com oe ui:rie;entef .. 1 ,t, <·nt;:mto, com tô,w:, nn 'l.ii'iculdadc8, J-iouvf· mu.!,
ta coisa positiva.

Depois de rnu'i. Lo::; e:;fôrços orgu.oiz1J.va-::.;e mclnor o nucic•nal:
"Serviços de Jo1�no.] du ' 1 (;.<Hi,:õcs e livrci.ri.u, us 11 publicaçõcs 11 e um
plano Únieo de tru11c:1110, Um plano q_ue pu'jdur:Lo. a ser o"eixo central"
de todos os trabalhe.:; elo movimento. 1''oi w10. crande evolução, pois até.
ontão o plo.no er0 m:..J.J :; uu ''JJ.togro.mG" ., Ou r;1:rviços e os planos fu.ncio-
narom antes nas :r-er:j.0 wis.

Io.-se aos pon.r;;ir; i'irJUand.o a unidade do movimento: os encontrof
1 

as publicnções, as visitus à.baoe, os intercâmbios de dirigentes, re�
f' 

lizavam-se nesta perspectiva.. Procur0V1J·-sc fazer crescer o espírito
de que a fOC naciono.l 6 a JOC de todo.. o país. E aos poucos consesu.i�_;,

-ee um crescimento !llais orgânico do movimento, o trabalho dentre dQ ;:' 
planejamentoº ':. · 1 

Penetração do movimento mais orgcnizada: cidades 11 Chaves", mati:J
industriais, bairro :J. ma.is operários, atil1gir elementos mt1is repre�··en-
tati vos do meio, etc,

PlEinos de vis�. ta do nacional� �ral):il.ho com as equipef: di1·�cen-
tes - reg:i.onal e fcd l iral. tr0.balho ;j'..rn Lr; ,10 clero e scrün6.!'ios, nuu1,.J.
linha de pastoral operária,

Nest3 etap0. í\)·,·em realizado v!::rios encontros de assistentes em
todos os planos; loc::.iJ, dioc0sano, re;>;jon:LL e nacj_crnal.

;:'"�Jrma.ção de dirige1 t'l:.:·1
l. Esta foi wn:L . l;_1::: 1;ro:ndcB preoc-:.:q,uçõon nesto. fuo0. S<mtia-ue n

necessidode de dir i,<3,c/1 tc::i para atender ao dcc11.::nvol v:i.rnt,n to do movirien- •
to e to rnnvo.-Ge ncce,J:1.;írio formé.-lo G. !�ouve uma. preocu1,açã.o maior com.

,. • 1/>' • 

·-�-, .... '

as"reuniõcs do dj:d.e,entes 11 - • encontro,;, recolhimentos, ei:;c. Em 1958
realizava-se um ]lnrra do Pirai o lQ m-!C'OW�llO DE DIRIGRNTES-PROPAGAN ·'
distas com a pnrticipuç5.o do 28 eleMoni,os 1 onde se estudou o papel eQ_
pecífico do dirig8rrt l: no movimento e 1L l'opiritu.alizade do diricenteº

Houve um trabalho especial na 1'ormo.Çfto de perr.ianentes em todo

0 país. Hoje, 3o-. Nc�te scntftido, realizou-se em 1959 - Soo Paulo, o
1'1 Encontro de Pcrrnanentesr com a participação de 19 elementos, num::1.
troca de experiência. da vida do permanu te, estudos, e c.:uidou-se sobi.'Q
tudo da. espiri tualidé.tde do permanente.
Jibta apostólica e missionli.ria

Houve urna, preocupação especial com a nota upost6lica e rnissio.a./4
ria. do movirucn to, OG planos passarwn di..! o,ricntação de uma "parte rtJJ.i
giosa"separadamen te pn.rr uní-los no inquóri to social. J\.ssirn 1 introiLl-
ziu-se nas reuniões de m .. i.li tantes e nn oi-ientnçõ.o do pluno� uma eupi·· 

1 ' l , : ;, 1nl. .. 1 ... + 1 1 hh' , 
! ., )J 1 
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para, u.o. "contu Lo <'Uil Cri flto•� <' wr:11 ",·t 1c, ,,1,:11 Lu.,::üu vv H f:S,' J..i cri" d.u'cüil.. 

deslooULJ. para di v,.r:Ja,J cidacH�[J par, 1 :·, ·rv i :· 11• 1:jv.dunt1J :10 erur�(!iuern; do IJOVj 1i1cn to º 

" . 
t ... •• 

• A ç õ. o d o 11 o v .L i1 e n t o
Maior trabQ:!.ho con os grupos.Voltt., dos fililitontca para a:J r..:0,:1� ,nidades nH turai s. Abertura p a.x·a o m<..,1.0 

1 nur.w. purcpoc tiva dê 11 fe1·1.i1i.:.c.•·•, 1 to". A o.çã.o opur�11·�.o L:01�0ç1 E, u ser n:.,1 .. n.uüda r1ais polo nili tor�te. Até 

1 ' 

então er$. o movi.r.iento que aa.:it.i.mia f.l. apu.1°l:Cia nais. Dpis grandes aeon"'·tecinentqs marcarEuJ estn etapa: O 2º -Conselho Mnndial- Petrópo'lis 1 ,. 1 11 !e, 1961, e o 1112 Congresno Nacional à.e Jovens T1•abí3lhadoros - Rio - 1961 � Realiza-se en dcz0nas de cidades os "cong1·esso s de base" nu.ma. grando! , abertura para o·s jovens traon�hadores e dêstes para os problepao 1;a.-;I. 1, cionai.s. Scnte-[:e crescer a m:lstica r.o :covj_oe:1to • .F'oi rui teatenunho 
1 •

1 
1'-ii fornidável daquilo que n juventude trabclhGdora é capaz de rep.],_izar .. l Rsta foi u etapa en que a JCC a0n8eg1;.iu nen ter L1érlor equilÍbr:i,o entr4.:: as suas ctiracterísticas essenciaj.s: juvenil, operário o n.postólico-1:.igsioná.rio. 

_.311 :fase - J:96:? - _,., 1CJ64 
.A cara.cter:1:stic:::i. oper,í:�·ia do r:ioviue;ni.::i t; ·rivida r•n.is é..o.tlleh:;nadr.: -·aente. Cresce. a p1·eocupa.çõ.o con a reprcsc:rtuti vidade e o métodp Vei.• " Julgar , Agir. A JiJ'.:; ::;.:; o.1r:·t..i 1.10.is pn1·,1 ('.J D 1 biontes. Os plê.._.,..10s de '!::labalhos lançnn oo Eülit2.rc-te::; na.ir: p..:..:r.u. ,:!. J"c:u..l.idadc de vlcla dc,trabaJ!'.i.\),Há una preocupação u:::-Lo:r <::n.1 o.tj_ngi:r 11 t.L1Jo:i.ar •),J 1.�le:,.1 1 :Jntos de fÚbricr a? elementos de DE.;ÍS vo.lor hlnwno., Organiz:...· ,.;e C'CfLlipcs nos locais de trr1'.balho e estos :ceal.iztw.! g1·,3:,dc.J t:r:.,t".uf:n·r·.é Ç<J l;r, ri.o nnbientea. HouvEJ c•,r-

' f 
-tas dií'iculde.des p7 r;: esi,'. ada,to.çoo. No ,1:::pu: to 11 trc:balh,'! " _r 013 j•)7,.r,c, trubelhndorc...3 forc!: ::i.tr;:,·.<,, 11..)s pl8n0'.: voltadc,:1 !.1;:,·1·a &8 pu�;Dibi1idw�..:�.Id0trabull10, JU'OpDraçi�.o 11.:r.•.:i o trabi:t1hrJ, vJ d:, de trobí.11ho e vvlor de trabalho .. l1i.,· .. 1ou-1:1., d, ... : obje·�ivos q-:::.t· c1 .lvu:::·:;,.,, ::,;c1· 11'LLnc;5.dof.1. 11 ·,,c,l,,t·;::.znção de; tl'o.bo1hc \: u , pt:,1:.;ur1 do :iovuu tr.:1b t··1 h�,dor". 

1 9 6 3 - J) c, .. 1 1·,,, ·-:·,, <>•· '<•··,,;.·,,,,3,,ofl ct·,., 1···t"Jt· '!"Ln do i3o. tL:TJ.d1, cc>r.10 t<,-
1 �\;.1,,-.. c..1,_ t • •.J -..., -·{, V•�sJ 1_ V l, .._ ,. �, (... 1. , nus centrais: "cond:Lçõ,,_,; ,\l: tr:1bo.l.ho e c,ú.:�1·j_o 11• 

f3en t8-c.u U..Ju u:úOJ.· c,m::;d.ência ·>per .:Í..rio. nos u.i1.i ton Les, senti d Jde realidade e w·1 co;·_:prorür;uo nwi0r con u p1·onuçi:\() oporária :i.ntegr1;.J..H6. ur.i rrnior cngajrn,:::1to nc, :,d.r�di.cu.Lu, nu :po.Lí Lit..!l.i 0 e,.1 todo movi!:leni;.·,operárii). 1\!fnitos di:rigvntc-- ooneç:::ir.i a se lançar naio no oeu o.ngaju!.lt·::1to peasQol en detriuento du fo1.·naçüo de nr:;vos ele:,.wntrn.10 Son- Lú-sc a falta, de bo.g2.geL1 de ord\]11 c:1piri tuaJ .• Os ni.U i-: ites não 1·oç;dben oupôio dovid,.J. l:kt w.1n cer La q1teJa da JCn 11 a bnrrn. 'l'cutn-se ac::e:r Gr.!X
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q, As region8is se Junçw1 01r1 diverous <.:xpo.ri.f'-ucins. Palha cont"ttdo o. CO·>J.: 
Ili denuçõ.o ,da açüo. lí[1 w10. certo. indcpcndurwii:1 por po.rtc das rogiono...i.e 

depois de cstrutur:1dor3 os "secretariado�; re{Jionaüi". 
Anpliou-uL: llwJtente a.s equipe o 1·ugionnis. Os conselhos nacio

nais jÚ nêio corrnopondrn.1 à ren1idad() d·,·i novincnto .Sentc-so necueaária 
realizar certas 1·<:f 1 1r11ulnçõc:-;, f:Lrr.wr u 1midado d n. JOG e.1 plano no.cio 
na.1, voltar-se r:i;!Jj r; paro UD trubnlhri cú: 1 a,i federações - equipes dio'"' 
cesanas- e dinwümar a tTOC n0 _busc. Hc[t11zou-so doiB encontr0.s coi� 
os "coordenudores "rcgionflis. Encontr0u-nc difioulc!ades para oCt:irtur. 
O trabFJlho no nun�nto ten ni do nêste scn1 ",ido : 

a) diw.ogo naior con as regionaj tJ lrusc:mdo a ur.t:idade � levandoJ,I
os scn tir a có-rcsprmscbilidodu qt.H.! t; en no a.ssunir con o
nacional o uovincnto er:1 plano d.e pu:f FJ.

1 1 b) afirnur uo "dirotr:i.zes do novúwnto", ns suas linhas easen-.1,

ciais.
e) pC;nsar nw.iu estruturo. naio funciono.]_ do noviJJcnto, que possJ. 

1' 1 bili te firrmr n unidade do r,1ovi1:.en to e cuidar do eeu., cresci·
nento orgânico. ' 

"' 1 

· d) definir as responsabilidades de nacional e regionais. 
1 

• B r e v e e o n c 1 u s ã o
Terninando diríauos que apesar de trSdns as dificuldades a JOC 

de hoje está inteGrada à reulidndc de ,1aÚ; e de Igroj n e cu. :pre a st:.e., I 
nissõ.o dentrr) ·da faixa OJ ,biontal que lhe cabo nn ''"pastoral d� conjur�
to "· Ten w1a experiêmci3 co· :provadn nêotcs 16 anos de e spccializaçã<J 
no Brosil, 

Sua dificuldade nnior à est:tutur� e as ooluções iá se enc0nt:c_,1,, 
er1 encaninhu::1.ento. Nect:i=rni ta por outrn J.r-d·i r:nntar c,H1 c1ai or apôi-:) 
dos senhores bi:1p1lfJ o paóre(:i L; se c 1 >luc:_ ulJi-1·tu pvrn :.. riiÚ.logo, pa!''.l 

L.. revisar-ee,nanife:; Londí: a suo. fidelidadL: à Hierarquj_a. 'ren consciê"-� 
eia de responder a..-; ch;:; 0 • 1ct'l•) da Igreja. 

11 · A Igreja 11;::o p,�cle: oncerrar--oo inerte ao interior eh: seus t8L .. 
plos e desc,:;_�t::.tr an:.;.i11 da nlsLJão quu lhe foi confiét\la pela :Divj: 
na Pr�vidên(;ia, elo fornar o hn1icri cunplct,; e por ôle colaborar 
s•er;i CCf:JGGI' <-1. c:-J tabuleccr o fundu.JW!l to st'Ílido du. !�O ci ()d,:i.de. 
Esta é a suo rü!::;o?:io cirncnciúl" _ 

(Pio xrJ 20/2/46) 

l�QUIPE }L/\CION.tU, DA JOC

,. 

·-· 1, 

-· ............. _ .• ,_ J.111 ' . ' 



Juventu<�o Op0róric. Cnt6lion 
s"o:r�ti.,l."ifldo Nuoi,ino.l <1a JOC e JOG1'1

Rio de � anoi�) ... Eotnd:-:i da GupnabaI'a 
»r,�1. ·. ' , , . 

• · 
I• 1 • .. 

. � 

.. 
,.. t 1 >! 1 • 

_. . :��� gç��.�I!LDQ!L�QQ��QI�tllQ§ ... �t �iji:��lRQ�J?�LMUI¼ 
' ' 

1 
' 

Alg,iuas "diator�ões" advindas-desta ânsia de un 
' ' 1 

. - · través de·· inati tuiçõea tei.iporais se�ão analisadas ou eo1Qead. 
. , . ·,·. t·�npo�.o�or"tlino. · '\ 

.• ,-· .. ,: • ... "t,\ .... ' ; 
" 

. • ' - ' .. 

, � �.�: .. .':. ', Ne�ta época ''pré-"re vo+1;1cioij.�ia." .. llre:par�vauos o 21.? Co 
· . · �esso Na.eionál. qe JovenS\ Trabalh�dorea cuja roa.li�ação no. ··o e

(oongres�os :ounioipais) oui to oqlaborou l)are. a A e.:rt\lra dQ' � 
� , • 1 �� 1,. � 1 'f' 

• tQ � IW'¼ _o· engaj ar1en �o qc cm,. t9 a e Ll'\li taÍ;l 1 nili tan tet'.1 • 
r Po:r ês�à · ten:_10· · c;ontáy�n�> ·oou '!ll-10. pEJnetr'açii,l eq l)OU o ... ,..,,1t·•·.u111 ·r • 

. ·de 5o diocese� riàa vá.ria& regibe.� d<J Pais e o Movinento j4 e.

s,ntia �a.· oe.rêno1a de a�sia-ten-te 'a on todo oa :&lsnoe, ,(region 
l • :te-de�e.l e base). ,' 

1 
• 

. , ·::AcantU&y'a-ee ao.da :voz oai5r ,ô tr&bC\;ihn en g:(il.po o ).Jor 
• 1 ' ' 

• 1 i,J. • ' ' 
� � ,, ) . çool'(\aru;1.91ó 'd�eto� trabtllhor,, .,ptro. zn1oloa.9ac) e p �a. o. d1.11 .. 1 

, . , d?, noyin�nto con't�VatlOS ·oorl cêroa de 60 jOV'f:l1.S 0 Jr�pnzes 8 tlOf

. rarlQs, odb:J ;perr.mnontos en l'>tan<> t.1.ac:tonal ., reg.1ona1. e e�ta,��·i 
.. ' .1 ' 1, 

) 1 .. 

. . ·Ccae,> d? f,?rde�te) e. 41lguna. ff;�eraiEr ( ces? de SiTo lr1A'J e:.� º?ª
. ,, , , "" 

... de dieppnibilida.de vu.rio� e variae cli:rigente(l f ' raia � l,o�a.;f. 
zia' mteg•e.<lo nuna equi1�e dirigen_te ora, darlo à deterro.�d. s,."',..:1uv.t.,,.,. 
Bibil1dades, aesuoindo sl>zi.nllM (Yl). a0zi.rlho� t!Jda a rcs))Onsabi 

' 1, 1tf • 

> • • , • .. 
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do cto Movinento inc1u$i ve UJJa. otarto. 'ouplônc:1 11 11 dr:. ruHJ wtcnl;ú. 
fotlos esta.vau persuadidos de quo n. 11 rovr,J.1..:Lção bra.sileire.t' 

era UD fato hi�t6rico, tendo CfJ'.[>01'8nÇrt nelFJ., ôOntUJiCDndo t�Stá. 1;:$'iH) .,.
rGl1Qe. o.os colegas do trabalho e lutendo 1)1Jla sua 1·oeliirn.çã.o. ' .... 

Este o ,qu�dro, en linh'1a ger� e,; do Moviuen "to no l>C6l'Íodp 
,;revoluoiont!rio" � 

R ,1�Fe.j9"dc pt•igeiro de abri! 
Bste no0ntccinento oollle":1 o riesaoal d� surprêsa enbora..nq_j.tb

já prcssen tissen que havia alguna "ooisu ·", llf.) ar pelas reações da 
' 1 ' d 1 � olMse patronal. que ee tornava cada vez· mais �ree�iva, inautian�

oe "inocentea -dteis" ( caso do "cooício da.a refor.:1aa 0 Ne: Saeretarta 
de Se;ide e' As�ist�nc:la de Mínfl,a QÔhris1

,.. Belo Horizonte, de1t :f.nte711e�1
le.9ão a Ação. OatcSlica de Minas, Gerêis .. q�e não saitj.,. das vária.a b� 
chas", �ti a:ivc:rs?� eeto.4qs p,:v,f)pov:tdaet pe:J.as 11CAMDES 1f o'" oq'.tras orgauj...

zfa9ôea ee1Jelhantea que para fina 1-iol(t:l.poà n.u.i tn 
aen inento X"eligioso não aó doa cató11eos .. , neis, sob:ca·t;U:do àêat

,
s .. , 

0000 de tôda UI.la gona de crentes). 

A surp�êsa se justifica :pelo fato de Cf.ll.8 enbo:tla. 1:i.u:i. to na ::t:�t 
'lasse en revulu9ão ar.nada não ert'\I e1!J'tia a que dirigentes e 1..1ili ta11t� 
jocistas, grande minero de jovens tra.ba.1.ha<lorea e de jovone t:raba,J)1i . 
doro.e e una boa parcela da Classe 01)erór1a esperava.r, e cor.:i.o os pró...,.. 
prios fatos ligados aos grurJos 0u pessoas relaciona.das con a rev:>l ... 
çiio o denonstravnn. 

Acredi tav a-se mma r"'.vÔlução que :'làrtisaa da tor:iada de cone• 
ciência· de w:1a boa parcela da. _:âssaQ que seria organizada ei:.: e;rupo• 
de pressão que prgpicia.sso o la:nçanento de cJ.{.sUI1aa lidarançaa - conq. 
"cabeças de ponte 11 naa .Ast:rnnbléius e no Coni_-;resso tJaciona.l. conea((U.1:;a 
do con "isto alguuaa rcf0n:�as que �iossi bi.11 taaaen ooiam.s nininas -iLa 
clneses populares, incluai ve�. a lHi.rtic:l..paçfü) rJ.ai3 ativa na direção do
·Paía, para oulninar oon dorro,lac1o da olaas0 d,nd.l'J.tmto conGo�·vaco:c�
e a. co:nsecutisãn elas retornas na.ia radicais,

+ªló Jl� eerin obra de ur.1 clia� nerl u.e tu1 ono, n1:M1 de uu
1ho árdµo; tennts e persistente q:ae, àe não fosae hnrrade, teria 
aeu cliLtax nun fá.to i<lêntido ao oo<)rrido recentoncmte nas 

chilenas. 

fcne�e§ surgi,do.s ea éorn109.}1�nciã __ dg_ "fnJo�.'..--519 111 do çit;x:.t..!

A reviravolta feito. na vida da fü.,.Qão cou o, DOYiuento de 
abril cortando de un�. hora para outra·1 tâdas ac po�aibilítladee ele ex...
pressã.o 1>0pula.r e de engaja.nento do lÍde:c cs não 11ufinnd'>s" c}on e. 11re
volução" trouxe vários atritos con ir.1J?1i-co.ç1'5es 8(�1;oia1a para: o

'·• 

to. 
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A euforia. elo granck rnirt0.ro ele) cu 1,óliooo cn e )Uül'.:lorar 
a vi tórin de. ''.rcv.-ilui;.)fr) "o.través de "narchari 11, co.gcentraçõ 0 s o te , 
trouxe un grande no.l crJ to.r oo s r.lili tnn tos que Vj ru I souo cole .,,-as de 
trabalho, de sinclicClto , <'ln JOC e do on tros novinentoa soroi, p:eêsoa, 
e acusados do conunistns. 

A e.tu.ação dêsscs 
louvor�s e as 1:i.issas celobx-eda.'3 
dignação c:resce aindo. nais. 

b) na_e�!ni§Q_ll�2±!2ª

grupos ncresccntunclo os acruões de 
,:in t0.i 0 concnornções venos oue a in

1 

Ligadas õ.s tcnsõos dt:utro da pr9pria Igrejn apa.rooeü 
aquelas. dentro do opinião pública. 

Seu o anparo dôQ de dentro da L�reja os e 
tea_ viar.1 o Movinento ser 'trucado de 001.majsta ou de 6rião
do Pd seu i)Ofüir se defender pois ái.ia v ,i ·:n.ão t::moontrav1;1. eco no� 
nunoidnentoa doo que serián naia aorediiados (a Hiererqui�) que 
pronunciava isoladanente (quando se pronunciava) cou excepções 
Biapos do Nordeste o de Sã.o Paulo. 

Con grande espe�D,J19a para todos e·tôdaa dirigentes 
oi.li t ntes pnra .. una recuperação diante da opinião público surgia o 
Menifeato do. CNBB ela.b<')rndo na. reunien e.Ytraord:inárie. en fina d,e no.10 1 

.E:le veio e, ao contrário ·de satisfazer est8a ear>eran-
9as, agravou bastante a situação quondo no selb. inínio "rende graças a 
peus, que atendeu às orações de nilhões de brasileiros e nos livrou 
.,do perigo conunista, agradece aos Militantes, que, con graves risco a 
'> .

de suas vidas, se levantarru1 en none dos sup:renos interêsses da Na9ã9 
e grato á a. quantos concorrerru.1 pura libertaren�na do abis:uo ininent� 
e "reconhece e lai·.enta que, até nesno eu novinent0s de orientaç� O.Q 
t6lioa, tenha havido facilido.des e abusos por �)arte de ur.1 ou outro 
elo�iento que burlou nossa vigilância, ou de outros que foro.n ví tino.a 
dw seu próprio idculim.1ü, da .fol ta de .nalícia ou ele inadequada apre
cinção dos fatos. Mas, na nedida eu gue 8stos folhns chee-arun ao noi,
so conhecinento,antes ncst10 da Revoluçfiq, jrn.1uis nos ·onitü1os no ·acn 
tido de ndvertir o corrigir os oul?Jpados, fossou luigo1;1 ou so.curdoteo. 

Cada vez nenoa acreditado (vnlen tanbén o 
ta dos boa.tos Veiculados por 6rgãos do 'Govêrno atruvén do Iri!H'enea 
de que I.loviucmtos de AC., espcoinlnente a JOC de Rcci.fe e de Belo H.Q. 
rizonte, astavau diretonente lig0dos con células conunistes e tlhhan 
urnas escondidas ) O novinent? sentio-ac incapo.z de se rcotabelcoer 

diante de boa parcela da opinião pública. Isto tr•)uxe a.lgnns p,>nt0s 
:positivos cor.o o teste1mt1J10 de que a JOC l)Or seus r1ili ton tes não ·e� 
teva liB"ada aos donos da "revúlução" ou õ.s suas idéias. 

'3/4 
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e) Nr.LJlrn dJia

HPl,lVl' tir tli,Si l 11'1 l'o...!11!:7,.:, t 1 1 tJ l •J 

fnnílins de jncistu:i, 
,, , que e:c:ca.l 

Mui tns 'aia de · ,:Ui tmncs que não conproendi011 u. 
atua9ã0 do Movinen to d de seus filhos ( só conhcc:ia;:i ui:i, CEitq licisno 
tradicional e desencnrnetdo) e quG d0sconfiavan da J·oc m:i.nr.:inte.ran es-
ta desconfiunça chegando nesno a. acrecli t,ü· que o Movinon.i;o, de fat � 
tinho. idéias oouun�stns. ,rs·�o. 

t1�)uxo una ��)porouosõ.o ber.:i negat:j..va. d,
1nal-estar na faníl1a parn dirigentes e nil1 tantes r.1ais Da.duros eh�, 

ta11búi:1 à afo.stau0nto de oltsuns, polo 1:1lmos te1:1poràrianc:mte, eol;>ret 
ào noçEl.s e rapazes nais nnvos e na.is de1�endHnte0 da f anília.. 

d) No neio
-------

As tensões v·iura.r:i de clu�s fornas 1:1ais gent::ral iza -, 
das. Para os· operários nenos onnacionilizadns e �Jol1tizadoa ef cúneiµJ, 
g_uente;.:mnte, r.1ais necl.roso s e aobnodadon os nossos nili tantes '�.1

vistos cono .extrenistas e, senão conun,istas, pelo mmos inocentes i ...
j 

teis. Poru os· outros nais conscientizados e poli tizado0 e nais atuan
. ...,.

tes os nossos nili tan tes forQJJ englo barJ0s, nui tas vezes, no conJµrJ.tQ 
da I&reja que, pera êles, apoiava o golpe. 

1 

Br.1 anhos os c1:,s0s houve 11 queina9ão" de elenentoa 
cor.1 graves dese;ostes pora o �!Jovinonto. 

A Clnsse operária e a Juventude trabalharloru diante da ºrevolução" 
Po.ra. os operários adultos ou jovens que est5.o rwi a "por den

tro" do pro bleua 01:ieró.rio, elo Movinento opcrári,) e da vida política. 
do :país a 11revoluçã0 11 se fez não pera os operários e para atender à§ 
suas aspirações nas para justa.r.Hlmllle barrar o Movinento Onerárig i1JJ2<+� 
si bili tar o nvanço das idéias venovadoréls, apregr)adas pnr alguns lí ... 
deres, autênticos ou fo.1sos, sincera ou deiw.1ogicru:wn-te, e retirar_ 
de circulação as principais lideranços oporárias o populares. 

As constantes per8U}1tas que se fazeu� 11porqu.0 s6 houve inter ... 
vonçã,) nos sindicatos tiui_s atuante?? ou p•)rque s2iJ.iente. os líderes ac,1 
i.w. nencionados tivero.n seus direit0s 1iolíticos ou uundatos cac-rnadoo?'' 
S1 se encontro. u11a respnf:tc1.: a. pregação u a, org1:inização da Classe 
perária o.cubaria por con0cguir nai s fôrço o, cou ia to, as fala.eles re
forn2s ganhariau corpo e ;s desníveis absurdos dosaparecerian • As 
possibilidades serien nais ou uenos ari ne:::nas para �o dos. Ist0 é nau 
po.ra o capi taliei:i:1 que teu guu base just.: :1c.,11te no jôgo dos desníveis. 
A "revolução" veio, então, pera :-·.ontcr os desníveis uesuo que, por 
lL:l ccrtr> ter.:po, traga o.l[D1nas nelhox·as i:ara à. Classe Operária. 

As nelhoro.s teri�·n.1 a finalidade de on tr,rpercor a cla§s�. 

As dispensas ei.1 i.mssq, sen 1n·ecodcntes, au..nentando o Índice de 
dcser_iprê,go e o nu::cnt1J dn ;i:r.cpotôncio, dos :intrões(cDúUtlacfos na revo-
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-lução) que. CCJueç�br.1 n despodit onpro3n<lr1 s con 0�1tabilillad0 ev.ro.n.,.

tida. peln Consolideçno das Lois do T;t'ubu.1.ho )algun:J tLt6 0·1i...l u.;üe de
20. nnos de ca.sa.) veio nindn r.10.i. n, conprova1• oa Juizof; o.>c,,) st,;s aci
na. Não bt1-stnnd 1) isto, u:J c•)nst;'n l:eti ('] te,:, das ·c1.tll idnuen, ::JEon nonh:J
na ação 5overnar.wntn.l, d{i ou'j;r,, toflte· ·unh11 ele qµe o '�!.2.Y...'.?)1.:!-Gêí.0 11 r;�
foz contra a Clooac Opor1Írin.

A Clcase Operária e n Juventude tr1;1brilh ,lo r1:1. di n to dt,1 J(�r-eju 
--------------------------��-��!2;��-��-�E�!�t��§�'�---------

1 

Para. nui tos jovens trabalhadoren, jovens trabalhr.d.oros
1 

e ele ... 
oentos a.dul tos a Igreja já hÕI) �e in1iortrv-n co1:1 os Dper·é.rios. l�ra 

• 
1 

oouprouotide. coo o Capi talisno. Pare. êstcs e �utros tanto a iato fié',u 

prQvado no l)êr:Íodo "revolucionário" e 1)Ós "revolucionário 11• 

· A udesão de nui tos padres, bisiios e entidu.des religitoeaa
11 revolµção 11 só '3erviu para l.:11,1te11tj_ce.r a iu�1reseão que se tinha. Oa 

•.

que se nostr-0-vo.u contra a. "rovoluçeo" ou sel.ls nétodos 
seu expressão.no conjunto. 

Pior que ist0, tornou-ao :pública, UI.ia di visw;i no. Iereja 
Brasil quer pela a.tuo.çõn de lei(3'os, organizGçõos vatólico.s, padrea e 
bispos agravada pela DECLAR.1\Çlí.O DA CNBB cn 29/5/64. Estu úJ.tiua ati!! 
giu sobretudo os. dirie;entes e nili tmiten do Mnvíncnto una vez que �:i; 

sua. segunda parte qu0 esboça uno. ligeira defeso. da AC perde nui to do 
8eu valor :;?Or causa. da "glorifio::,çÊb II que foi rendida à 11 rcvolução 11 ' 

e a �cei ta.ção explÍ oi ta da e.xi a têncj_ n a e cl e;·rnn tos extreni stas 
quadros dos noviDentoa da I�reja ( con:f. citações 1:.n teriores). 
foi dito isto :feriu principolncntc o::. rüli tantcs e dirigcnten 

' . 

do cono conaequ�ncie alguoas crises de fé.

Q noviuento (JOC /JOC:B') DIANTE DO "FATO" 
· O choque naus ado pela deflagação d0 golpe tendo a tinc;id0 p.rtp..J

tundanonte elenento s do Movinento e, dês te uodo, o :próprio Movineµ'to 
tornou necessária. una n ti tudc. do uesno. 

Os coni tés nacionais (Joc e JOCF) que o.1.)Ós rái)ido.s viagens 
Minas, São Paulo e aprovei tnndo a chcga.fü:i de elouontos do Rio Grew.ç 
do ·sul fez w:m. reflexão rÓ.pida. sGbre a situação. Des�o rclflexão saiu 
8 decisão de se fazer una circular po.ru a base nostran<lo J a nc eaa ... 
dodo de se tQ: .,._, ULIO. posição de equilíbrio o prudência.; a inportõncta. 

, de ur1 oovinonto de Igreja na hora atual; n ais�H1o npoc1t61.1ca; ns ;per• 
seguições dns prir.rniros cristüos e que o. Igreja � do �-e ris·t0 e que 
l!:le. continuará con elo. até os fins dos séculos conf0rne su.as proues-
-
as.s. 

No Nordeste esta circular foi ·ai)ree;ndídu e considerado. sub'lreJ:: 1

siva. 
Vinoa ta.nbén o. necesaidadci de una revisão rmis prof\1.nda d1i

Movinento. 
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1. d0sc0bv3rta. da nocc::,sldade · e no.i 1)1'.' trell1tüho no cwtpo i,ocial ,. 
nas ineti tuiçõcs ou organizações. Isto se :í:'uz cor.: tol tlina,n;Ls 
no e cnpolgnção que absorvi�1. :í.ntcmsanen te os nili tantes.: -

2. estn 11 fone de t':l1]?0!·ru." fez aparecer várias li<leranças jo��;ls .... 1tas nas cidanes· , ' . 

3. a falto. de un elenento adulto (o aJ3Sistente) itJ.J.)ediu·l"Juita.B ·
' vezes o crescinento naio:r. liiâ�te s e destas :o :!.li tantes; 

4: ·a absorçí.io pela luta. operária �, en certos lugl::"1r.es, a ''raéli�& · �- · 
li'<aQâo'' ou cristalj_zação eu grllpos levarm:i. à; ,n�o pr.eoóupa9(ip 1ou n inr)Ossibilidadd de se forr:w .. 1. .. noves g_uDdros gerando o dt'J!,±. 

, nhanen to do Movint;m. to que, repoust'l.Va "haa co s rt�s ''. d'3 elenen t't)� 
já oa.duros (poréo nnp 

I 
nui to ed'ticp,,dorea) r,cire. oa qu.�$ era. d!""' 1

' fícil. dialogar ool'i :Oij I a�.s jover,Ls, 1:1erwa experientes e nen.011 · 
. · na.duro a ; ' "' .• 1 l · • 1 ' 

, ,. , • 1( ' 5., isto trouxe a -p0rda, eo r�art� ' çtá c:aracterís-t:1.ca de iuverd*.
'� .. --rovi1·1ento ., · , , ' 

' � ,. - • ' 1. • ,. 1 l 
� 

l 1) 1 • , ' ·t \ ' ' t 

6�· Sen se l)erder o sentido cristí".u1 c1� vi ln e do. iltµ.c,i.ç5.o perdi.�f 
1
:. 

se o sentido e.postólioo (os outros jovc,ns trabalhadores e iw , 1
-0utrua jovens tr0hriJ'hnr1nrns eron vietos (o.s) não cono quet.1 '1 
pudesse vir n ""cr apóstolos coT.10 objeto de npoetolado dou _, � ' !·'I 
das atuo.is rJili ·tru1 tes o qu(� coJ.abo2;ou para o teohcnonto l · 4o · 'l '
Moyinento eu. {�ru.1)O0 de a tu�9üo; , 1 1',1 

7. êste fechm:wnto fnzia surr�ir una 8 .. nornalidade � nf.:o havendo l'.§!. 
novação o corr;o nin/�uo.vu e cr)ntiuuava s�ncntc algunas cabel;1na;

8. a fsl tu de o.ssj_stentes levou tai.1b6n a una úü to, de diru.ogo ci>:r:i '
a Hierarquia; 

9. a 11 revolução II trouxe c-:ino potj.t0 posí ti vo o. tono.da de
cio. da necessidade vi tal J.Je.ro o Movinento de regi.são
ta. 

:e: iriportonte notar q_uo revisõe13 dôste 
tânecnente, e por iniciativa pr<Spria, en todo 
ccis, feder0is e re8ionais. 

b) TI�gçfüQ_ªQ_MQY!�QU�G

Os pontos levanta.dos na revisí5D lovaran o 
preocupo.1� port 

1. dirn.1.mizo.�ão do Movinent .1 , 1 1a base (crJ..ando novos grupos, p;tó•• 
novantlo dirigentes nos ví1ri os J?ltinos ., dw<lo no.ia conte-u.d� ou. 
uatérin de estudo prinoipalnente l)ür.n. QB nais uaduroa., e·�c),

2. neto. apost6lico. (vol tun�o scnvro às 11 fonton" firr.w,:r as cari;!.•,
ctcrístioo.u 000Emciaia elo Mov.1.uen to); 

3. presença nQ r.1eío (dinar..1izar e :l,nter1sificar, t<-:indo en vistu 1 

principal;1ento os p0ntos 1 o, 2, 11rt:eod1-.mtco. !I
� 

1 j, 1 

4. diÓJ.ogo con a Hierctrg_1.tio. (nBntp:r o bl.�po �. I)�...lr do (1(:11;:JOnvc,>l.V_:i:; 
nento e çl.ns dificuldades do l�ovir.tentor procurar SWlf.l:t" u fa'.lr" 
tu de assistentes, · entrr.n•· r.ieis 11 do c:h1U.o " no eoqucma ela put:�,, 
toral de conjunto) • .i... 
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Fatoa concretos en qn...: cstivornn onv0Jv1do1:3 iu.li. t tlrtliü!J u 
____________________ o -�1·61.!rio _novir.1ento ---·----------- --··--

A secruir rclut·mos olt,'1.U1:J i'a-tJ1s o,ue -t.i:veron rupercLttrn;_lJ err' t.2, 
do o Moviuonto no l'nÍs onborn olguns dolo l)l)füH11.1 pc.rocer is1>lados. 
Por êles e riais peln participação Üo pessoal neles pôde-se sentir 
a solida.riedodc do Müvinento, o intcrGese 11eln. posso a do outro o 
e. unidode entre nili tnntes.

a) Prisões
-------

Estiverar.1 prêso.:i � La0rcio Nonato do Silva, do �:ete Iiagoc...s, 
Minas Ge:.ais ('.15 dias) ; José Queiros , de Acesita , Minüs Gerais 
(73 dias)� João Nunes, de Pedro Leopoldr. t Minas Gero.is. 

Li\.MCIO foi presidente da Foderaçõol da JOC da diocese de Sete 
Lngoa.s, fundou o. Associal Prof'issional dos Trabalhadores na Const� 
9ão Civil o no Mobiliário de Sete Lf1Gns. Tendo si elo eleito presic.'<.:m 
te convocou \l.Lla rf1união con todos 0s líderes sindicais pn:ra un ba 
lanço do que estava sendo feito e u.r.1 plano para dinai::lizar os si 
dicatos ds, cidade. Por ao.usa disto não era. ben vist,) peloa pa.trõof.l 

1 

e pelos conservnnores da 1,,colidade. Esteve prêso durante 75 diaa., 
interrogado inÚJJcras vêzes, sendo 1:10.l tratado cono todos os )u.trofJ,• 
Vítinn dn n� alinentação e dD prisw1 fria e da situação psicológi
ca adoeceu do pulnõ.o. Ainda continúa doente e tanbén o processo p 
ra provar �e êl0 8 cor.iunista. Perdeu o CDilrêgo e a aaoocio.çõ.o de.a• 
nentelou-se. A oãe viúva, 2 irr.1ãs e 3 iru�s :uen0res depen<'ten fin(.\!! 
�eirru1ente dele. Dificilnente encontrará enprêeo na cidade. 

JOStl QUEIRdS, Dili ton te da JOC ct'e Acesi ta e nonbro da direto
ria do Sindicato elos Trobalhad•.)res na Indústria !Aetalúrgica do Cor-:, 
nel Fabriciano, c,stêve prÊJoo durante 73 dias. J!1ui deni ticlo da Coo+ 
panhia onde t:rabalho.vn e c1 no 83:hn clor.iin..i Lô<lu o. cicludo n�o lho sE.rá 
poaoíval conseguir cnprê1:;o no. ncnnu tcncln. <1e unir :;:,o.ru. outra. 

JOl..O NUNJES, ex-prosiden te J o cal da JOC , pr)r flCr 1 ,eilbro da Di
reto rio. do Sin<licnto dos Trabol.hochrus n.: lndÚEitrio. •lu F111.Çt.i<) e T.� 
e ,1ngon do Bolo Horizonte ( qu.o ebrango u cic1u.<Io do l?cdro 100:;_.uJld.o) 
foi prêso e os patrões aprovei tarar.1 a oportunif1ade pura derd t!-lo 
da firua onde já tinha esta.bilida:1 o garantida pela C.L.T. 

d) ��]�1122�§

Eq Recife, Pernanbuco, as diri&entes regionais e perwmentes d1)

Movinento: Mnrio da Crmceiçõ.o Darros, Ivanise Mario do G Sim t<J, , Co$

na Mo.ria da Conceição, Lenira Carvalho, Maria li.nélia de Lj na e Iva

ncte Al<.res de Souza f'ora1. detidas junton .ntc c0n outrns noça.o do 011 
, 

tros r:ioviuentos do 1',C p:)r 24 horFl s 0 sul.motifü!.1:-} a intur:t'0{1:at(Sr· r,13 o 
a tr<ntos dos nais infru:inntes(chru.1adas de protistutus e ultro.jadaL 
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lnonto), 

ir; .�lt> )lori ,.onte eottvei-ru t (l if.tl,n,, do�do q<J;a�e a hore., a.t6 24 
:.h�I\� v,rtu (nD), �-11�ot�t1t1tJ O 11�l.1f,tt\t()$, ,\ poli'.tf.Otl tJ olor.wnto,i de 
''".l ''ªº�º 48 \'olut1 t6rlun" �utor.1 'litH.\ 1,.,, tiiit• n abdo ,:ut�tori.r.J. que fc,:1 
.• teln<lnte ·�tttndhfldlt h.�Vtltt<fo uptoantffa tfo Mtat1<1e 11u.an tidade de i:ia.tu ...

21a1 f 1Mb1iongBEi• do i.�ov:!1:1et1to. Jfol-to. bti.'t:f.dli t'otJUl tou e. deton;ão de
· �llpf 'ftt. qUe eat&'ltlt.1 pl'eseiites o doa que iw ohegM.do _,brn l.tiftta,pa
ot� 4A f1l��*- <l\t� bé oel��fà àl.! tOdo.� ne tci1�deB4 

Àf U oçast on núr1ero SUJ)erior a 7,,t1aarw1 �otída� po� qttàte 
U\S ho;as; na pr6tritt ecde, Oa J'npnzes, eu núnoro 4lo ., torru.1 l8Vâ• 

•l)s 1n1rn e. DelegcicHn do V1{3'ilânoia Sooi al (Antiga DOl?S). Erau ôleo
·)lMcy de Oliveira p'1nto; Presiden-Ce Regional, tt,t1do cluranto 2• Jio ...

1 • ' 

·�as Antonio Victor, secretário de FeílerF.19� da Joc da Arquidiooeee
, Belo Horizonte, detido por queso tOda a nCÃ;J. t�.

Uo casal. dE: anti,:{os joc1!3tns, estrániseiros (Jol!l� Co.nbriella,. e
1 • 

• 

::,nén CEll.1briella) toraz.1 detidos por uno. noite por 19e oncontrarcn na
cde regio!lal ·de Joc· de Minas Gorej.s.

DiFRe Isabel Teiy, ira, de Sete Lugo�s, 19').. ch ru.1v.clo. � depor po.ra., 
icPiniµar o Assi���n�e (P�, �/u:to fin{o), J�tZWltM�l g� � P9+lr� f�

·_·tva en pol:!t�on il8i8r�nini�e�. E�tá afaste.de. tio Mo�iriento ÊfBOfá c1.fr1ti
··..::dida pnra que o pa.trlfo do squ �rr.1io o cloapel;a do enpr�go.

Aurea, de Belo Horizonte, dirieente da secção de ]:�neo, foi pro .. • 
t..rn<la poJ" 5 Ínveetieadores, Fiieran pergw:itas sôbre r.1ili tante, eqiú-
1r ta, e trabnlho de base. Ao ser in<l�a.da se era cta "e:!querda'' _ou d� 
d rei to", pediu que l?les explicassen o que era isto e del)oie diaée 
• i a I0rej� nõ.o �rt:r nen da "oequerua" non da "tÜreita'' Jins de tod,)e. 

dirnr.1-lhe endt:jrri�oa de ou trae tili tnn to� '1fj qu'.ô ela :roe1,or.tdou qy.,1
·: dne orru:i nnior�s' e resr)t:Jnsá.vc:i� l)or o eús td:oe o t de quii�ff�er.1 qu. ,
a. ea ( os inveatigtido res) <'lesoo brieeer.1 tts�:tn <füno de�oo1>2•if-ru.1 tJ dei�,

Sílvj.Q Rqd�igues, éte Nova Htit1W:f't\�o; cH:ri15cn-te tode:t-6.l, fíll fbJ:'6-
-10 à dc11unt1illl" oe õonunis"tt.� aüo Thlü o,)nhecit.1 nc fábriw.i.. , . " 

· O Cdtd tê de :bireçião tla JiledernQíio rl" trrugl.ltd ütiti teve! qUe prêot1•
• to Ul:.l fomu.lt:Ú'io feito polti D:l.vialto do H.x:&rc:i !;o pl! 2od.1 ado ou qui
• de\t'o�in E!Yp�içor os_ôbj�tivos do .Mc.Nj_z.1onto, c;uaa' ljU.b�1caç?.leH, l:lt1:i

, tl àoq Ot!,�rua <!:1i1�dee do eti Lt1i1o' e e-ili Í)tl.!a (!(HJO ·fr!1.1b6r·1 'iU1 nor.ws .ao�
.',�; .dltigei'ites erl r4Wiu nabid�áL 

: ,! . '; ·' . 1 ,1 • . ' ' 

·_§...,t�!g.s!2!w2-s�-�gu_º-�-9:!i!§i���n���Y ...
Qu� to ãol:i o.ssi ston tea puâer.wti êí.ins tO:thl' ciu� �j e:t' pcintinece

, 1'! éf s tiOt! EJGtiâ rol:! to ti ti!J sw .dr.o, Üm:to él,i.:.i �m '(;d prJb �.Í vei,
<los e c1ns nirj,gentes.· 

. ' ' 

' 1 •

; .. • ...... .. ,,... .. ,.,.,J. ...... 

. . 
' . 
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As suos presençns não se fi?.orr111 sonb t· 001wutu jtmtc ElU:1 pr! 
sos, nus, sin, junto a.os (:::s)nili tantos e jovcmn trabé.tllw.doros(ae) 
que vivian porplexos (as) diante do que vinha acontocl;!nclo. 

J;le • .ANTONIO SOAHBS de Sõo Paulo, não ao cansou de reunir equipes 
de nili tontes pera levó.-10.s à rcfloxüo 1 e. una. posição de calna o de 
purificação atrE1V8s doa fD.toa que so euccd.ia.n, J1,oi oon a m:rn pro
senQa que a. JOCF regional cr:mseguiu euporeü"' o in1>ó.cto causa.do p()r 
un tiro dado no. janela do Secretario.do Regional. 

Pe. VIVAN:00 IFANGER, de Canpinas ( São Paulo), assistente :regio
nal �o Sul, sabendo da. Ec_,:uipe U.egional dr sapa.reci da por r1êdo dae. 
prisões,pois os· seus noDes estava.i:i visados, procurqu dro· todo o 
ap5io aos di;tigentes e seua :fat1ilio.res .. Cm.1 oa dir;Lgent�s f�z depoia1
urm série de, reuniões no�strando-lhea � ::\.l;portânci €1. de ur.1 noV'inen .. 
to de Igreja:. Às reflexões aju.darau os di:rigen. tea e. ae ç:olôco.l'erl 1 

en cliua de revisão e a reiniciar uo trabalho nais tronqmilo e cnn 
oaior espírito de Igr�ja.

Pe. NELSON QUEIRíl�, de B�lo Hori1ontc, Assistlmte Regional do 
Centro Oeste, assuniu conpletanente o seu papel de asaiat0ntc visi
tando oa prôsoe e levando-lhes o oonfôrto da Igreja. �1oi udr.1irá.Vi;;;l 
o seu trobalho pois não p0rduu oportunidade dé: fazer sentir. a.os ;r,1i
li ta.ntes a inr>ortâncio d13 UJ.Hl "hora e.,.� cruz" para o Ação Cat6lica.
cano n<>vinento da Igreja •

.Pe.RAIMUNDO, de Jui7, del!,ora Minas Ge:ra:í,.s, Assistente da Rede
ração arqUidiocesano. da JOC , con o 11 0.contecinento de 1º abril" e 
a atitude do Sr.Arcebispo de :fecho.r a AC s0freu uu o.balo tal que 
está pondo en risco sua r0alizaçãD sa.cer<lota.l. 

Pc. MÃRIO :F<INTO, !,ssistE:nte Foderc\l da dioceso de Sete Lag,)as, 
Minas Gorais, foi pr�so, por'odon dn ID�4, junt�:1.Jnte co1:1 o tlir -
tor espiritual do Seniná:rio Diocesrmo local, I'a. · JORGE SULIVELLAS, 
o levado incorrunio6.ve1, l)Ura. Belo Horizonto e �Jara. Jtúir. do ]'ora :per
ooneoendo :prOso 3 clias. No inquSri to l)o1:to1 r..J.-n:iJ.j_ tar n. quo :foi uu
bnetid9, dentre o.s uuitns nouanções, v6.r:i.wJ vurmrvur.l e�brc atividar

des jocisto.a, tiduo 001.10 oubvorai yo.s, sobrutudo ao que sf.:J rofuren
aos trabolhos junto às c1ou6sticas. Cono \uturial "subvoreivoFJ" apG
endido foi lhe apresentado 1 110 JÓVEM 'l'RAB/Ji!il\DOH, A JOVEM 1.rR.\.BJ.LH,'J.Q' 
HA DI:.NTE DA VIDA." livro do l:iiona,Cnrd:f.jn, editado polo. JOC N.acJ.ünal, 
VALE A PENA VIVER, publico.çõ,o da JOCF lifaciono.l e "J30J11'JTIM DE MlLI
Ti:.NTES DOMESTICAS" Nov. /Dez 1Jbro -19P3 t rmblica.do p\:lla. JOC 
nal. 

f.firna.rDJ.J. tru::ibén ele convocava reuniões uiotas. (noç1:rn 
zes) no escuro e que alén de aub1rnrnivos c:ri:u.1 irmri:üs. 

A Associação Rural e Cóuorcir.ü dn cidade pae,a:ran progrnna e.e 
r6.dio peru di.fanar o Pe. Má.rio o a JOC, 

J°.p 1 
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 

Pcln secr"eto.riado No.<�i'oncl da JOC. e JOOJJ1

-� Antônia Lôda L6pez
·-··.. 

. Agostinho Pretto 



.. 1 e.. 

-.

-·lo-

P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 

Pcln secr"eto.riado No.<�i'oncl da JOC. e JOOJJ1

-� Antônia Lôda L6pez
·-··.. 

. Agostinho Pretto 
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 

Pcln secr"eto.riado No.<�i'oncl da JOC. e JOOJJ1
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 

Pcln secr"eto.riado No.<�i'oncl da JOC. e JOOJJ1
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 

Pcln secr"eto.riado No.<�i'oncl da JOC. e JOOJJ1
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 

Pcln secr"eto.riado No.<�i'oncl da JOC. e JOOJJ1
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 

Pcln secr"eto.riado No.<�i'oncl da JOC. e JOOJJ1
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 
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-� Antônia Lôda L6pez
·-··.. 

. Agostinho Pretto 



.. 1 e.. 

-.

-·lo-

P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 

Pcln secr"eto.riado No.<�i'oncl da JOC. e JOOJJ1

-� Antônia Lôda L6pez
·-··.. 

. Agostinho Pretto 



.. 1 e.. 

-.

-·lo-

P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 

Pcln secr"eto.riado No.<�i'oncl da JOC. e JOOJJ1

-� Antônia Lôda L6pez
·-··.. 

. Agostinho Pretto 
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 

Pcln secr"eto.riado No.<�i'oncl da JOC. e JOOJJ1
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 

Pcln secr"eto.riado No.<�i'oncl da JOC. e JOOJJ1
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 

Pcln secr"eto.riado No.<�i'oncl da JOC. e JOOJJ1
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·-··.. 

. Agostinho Pretto 
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 

Pcln secr"eto.riado No.<�i'oncl da JOC. e JOOJJ1
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 

Pcln secr"eto.riado No.<�i'oncl da JOC. e JOOJJ1

-� Antônia Lôda L6pez
·-··.. 

. Agostinho Pretto 



.. 1 e.. 

-.

-·lo-

P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 

Pcln secr"eto.riado No.<�i'oncl da JOC. e JOOJJ1

-� Antônia Lôda L6pez
·-··.. 

. Agostinho Pretto 
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 

Pcln secr"eto.riado No.<�i'oncl da JOC. e JOOJJ1

-� Antônia Lôda L6pez
·-··.. 

. Agostinho Pretto 
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 

Pcln secr"eto.riado No.<�i'oncl da JOC. e JOOJJ1
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·-··.. 
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 

Rio do .. Ta.noi:ro, GB-t .lo c1e (��ltonb:ro de ;1964 

Pcln secr"eto.riado No.<�i'oncl da JOC. e JOOJJ1
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·-··.. 

. Agostinho Pretto 



.. 1 e.. 

-.

-·lo-

P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 
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P0.Bmrn,�rmo LIND0:30, nOUl utcnt(i 11.C{;innn] dn. J0 1j/J!' do Nordc:Jte, f.JU
bondo dns vrisifof3 :Li 1cd·i ,ttnJ \Nl'b.: se a11ruucJ1 trJl.1 e 'Jl JI.• l'/' f J})' 1f;;�:.rul yelo 
Movü:wnto. :l1'oi, co1J:,t'qw11tü11cnt,c, pr:'.,n e rcr111rmdNi Jnquf: 1:-J.t··1 . 
r:o tendo cli1!u p .. rn c 1,t1t"i1 -..i::1r nn ncc'.i fl, :, 1 nur,cut, u r;.i hoJc: rw en
contra na )?rança pura. tu,1 < Yurr30 de 11I'as t'>rnl O ,-e rJ.r·ia''. 

' ' 

· Po.MO!SBS LINDO(' , a1Jsistm1t0 Tio[l'imHiL da ,TOC 1•F do Norto pl')r
ter hospedl"do clc,uno jovens , :!;1dos c 1 n10 �mbvoru:i.vos,r�of:ruu du 
parte do Sr�A:r.cebisp,l d.e Bel6u incor.11ireens?Ses a 11ont!J de ser exnn_Q " 
rudo do co.rgo de 1\ssiettmte. 

Pe.JOJ:O :l!,RANCISCO CONFJ,I.0NII�RE7 assistente da Arquictioceae ele 
Salvadqr teye .• que se ausentm· d0.. cidade pelo cliua que se criou oon
a revolu�ão. ,.\ sua ·pess11a. estava sendo visafüt1 e por prudênc:i,a seguiu 
par� Teresina 011d0 perno.rrnceu o.lgur.1tis souanas. Ainda ij.oj(1 êle não �f.i

contra, cli.oe. 'para exercer o 
0

J:.rinis't�r,io .. A reserva é da pf.lrte de aeue 
pr6pr1os iruõos de sacerdócio.,' . 

'Boa 11cl.l't0 de nossos assisj;e11tes sentiri.v:l a press,e.o não tanto A,� ' ' 1 

parte· do pessoal da 11rev?lu9ão" lia.�, str.1, d.a parte dos 1,rÓ�)rios col.,tt 
• 

1 

gas ou de '1)!3SS')as :ligadas a assocl·ações e orgraiizoções católicas. 

Q_!IB�-�-�QQ_�§����-dª_ll!�rgtgY!ª-
\ fl' 

Mn:ror presença. (ativa- não só pv.ra un· cliscurso) �os Senhores 
" 

Bispo e� nos encontros. · : as.siu entendeno e que chogu.�n a cnuprec,)!ld.er 
•' 

a urgênbia de un tr2bolho cot1 o. J·uventude Trabalhado:ra, 
• 

Li berag.ão total ou parcial de saccr''º te.s para o MoviJ.1en to. 
A JOC con�a con u:proxir.1ad1:nente looo oil secç5es ou grupos de base 
n o Brasil. Conp pofü,rcnns ver ns seus mmbros e os pr()prios grupos 
crescer mm espír:L to de Igrejn se, ne. sua naioria 1 se reunur:1 seD pa
dre. Achauos tste o Daior probluua pa .. "t'a a ,JOC. Ou u Ie;rcjn libere. P.l! 
dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 

difícil con�r9tiznr una 1:10.s tortü op0rú:r-iu s er.1 r.1ilitan tr::1s no noio. 
Estes �6 O.j)etroceru,1 na neclida. qu.o o� vadrce. se lanç:1..1ron pura 1.1..r.1 trã 
belho no.is dirot(! e e:ficient!:'l nn fo11.1a9ão de grupos, él.eeq1.ü1)es de 
lídcroa e de o.p<)stoloo. 
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dres para atendê-los nai. s concrcteJ-:iE.mte ou cre.scerã.n, de certa forua1

foro. da. I13"reja.' 
Dentro destu u.rgêncj_a ae n.1,rcsontél a paa torr.t.l oporá.ria. Ser!'Í 
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