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VENDO A REALIDADE 

A atual conjuntura brasileira é de um ambiente de 'desânimo e de descré-
d itp nos "políticos". 

Isto não é por acaso. O povo foi enganado várias vezes-em nossa história. 
Basta lembrar os fatos recente,s, por exemplo, a negação do. Congresso de permitir 
as Diretas Já. Deste mesmo Congresso saiu a velha "Nova Reptlbljca;;; por sua vez 
d seu filho mais "ilustre" José Sarney criou o "Plano Cruzado" que nocauteou a 
confiança popular. Por fim a 'Constituinte que não respondeu aos anseios do povo 

e a esperada Reforma Agrária não saiu por manobra do governo aliado ao centrão 

e a UDR. 
Em meio a tudo isso o povo continua no arrocho, na miséria e nà margi-

nalização. 
Portanto, o desinteresse do povo pela política interessa às classes dominan

tes que voltam às ruas para iludir o povo com falsas promessas, através de seus 
partidos e candidatos. 

Está na hora de ·dar o troco. Vamos virar o ·placar e votar em candidatos 
e partidos que realmeQte são comprometidos com as lutas do povo. , • 

Votar corretamente é o mínimo que se pode fazer para mudar a situação 

que aí está .. 

PARTIDOS 

Diante da visão da rea/iâade e reconhecendo que vivemos em uma socie
dade capitalista, que é podre por natureza, conheçamos um pouco os partidos: 
PDS -Partido Democrático Social 

-Partido dos banqueiros e patrõês. Responsável pela ditad1:1ra militar.
· Na Constituinte votou: Pelos 5 anos para Sarney; - Contra a Reforma

. Agrária; -Contra os-direitós dos trabalhadores.

PFL - Partido da Frente Liberal. 
-Saiu do PDS. Também formado por banqueiros e patrões. - •
Na Constituinte, aliou-se ao PDS e foi um dos fundadqres do centrão.

. 

. 

PTB - Partido Trabalhista Brasileiro. . 
-Linha auxiliar da "Nova 'República". Partido de direita.
Na Constituinte votou com as propostas do Centrao.

· -O Deputado iguaçuano Fábio Raunheitti é do Centrão; Ele e Roberto 

Jefferson votaram contra a estabilidade no emprego, contra a Reforma 
Agrária, contra o ensino público e gratuito, enfim, contra os traba
lhadores. 

PMB, PDC e PTR 
-Partkf os formados por motivos eleltoreiros e defendem o� interesses da

classe dominante.
Na Constituinte, votaram: Contra as 40 horas semanais; - Contra a Refor
ma Agrária; - Contra o. povo explorado. Seus repre�tantes na Consti- , 

· tuinte: Sotero Cunha (PDC-RJ) e Messis Soares (PTR).

PL • Partido Liberal. 
-Partido de empresários. Seu líder Alvaro Valle foi da ARENA e na

O>nstituinte teve a seguinte atuação: Aliou-se ao PMDB, PFL, PTB,
PDC (Centrão) para derrotar as propostas populares.

f 

·,

7 

PMDB· -Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 
-Partido da fracassa.da "Nova Repúbliéa.. e do "Plano Cruz

elegeu governadores nas eleições de 86 de ponta-a-ponta'!º p 
tos parlamentares que compuseram o chamado "CENTRA " 
o jogo da �DR votando na Constituinte: Contra a Refor
Pelos 5 anos para Sarney; -Por liberdade aos militares {
"ordem pública".

" que 
e mui

azendo 

rária;
erferir na 

-Partido que engana muito, pois� foi da oposição dura
tar. Partido que tem como presidente o latifundiár' tumulador de
cargos Ulisses Guimarães: presidente da Câmara e :...� República.
Um homem aliado aos interesses do imperialism n�f�!r-americano e
causador, junto a outros, pelo retrocesso na Constityp,.-,re que é verda
deiramente a legalização da exploração capitali$ no Jís.

PSDB -Partido Social Democrata Brasileiro f 
-Nasceu de um racha do PMDB. Têm uma postura mais centro.
Na Constituinte votou com o PMDB em algumas emendas .... 

,. 

- PSB - Partido Socialista Brasileiro · · 
-Partido- criado de cima para �ixo a partir de políticos prolissioné;lis sem 

participação nos movimentos populares. Partido reformista.
PCB e PC do B -Partido Comunista Brasileiro e Partido Comunista do Brasil. 

- Apoiaram ·a "Nova República". Discurso� esquerda e prática de direi
ta. Fazem o jogo de Moreira e do Samey e em Nova Iguaçu apóiam o 

Boldrim. 
PDT -Partido Democrático Trabalhista " 

-Partido que nasce do único projeto. político· de Leonel Brizóla: ser
Presidente. Neste 'projeto populista cabe parte do movimento popular
e juntamente COfT! pequenos empresários e latifundiários .

PT - Partido dos Trabalhadores. 
-Partido que nasceu da classe trabalhadora. E um partido de esquerda.

Está sempre presente nas lutas populares.
Na Constituinte votou: Pela Reforma Agrária; Pelos direitos dos trabalha
dores; Foi o único partido a entregar um roodelo pronto de Constituição 

no CongrlitSSO. Com isso, nãp queremos afirmar que o PT seja um partido 

perfeito. Tem suas falha!i. Falta amadurecer mais nas lutas junto aos_movi
mentos organizados, mas é o partido que mais se aproxima, na atual con
juntura, das lutas do povo. 

NOVA IGUAÇU 
Candidatos a Prefeito e Vice
BOLDRIM/N.IELSEN LOUZADA-União Progressista "PMDB/PCB/PCdoB" 
JOSE TAVORA/ANTONIO RAUNHEITTI - Frente Popular Liberal Trabalhista 
:.... "PTB/PF UPDS" 
OSMARIO D1AS/JOSÉ ORMINO-Frente Municipalista -PMC/PPB 
SOTERO CUNHA/ADALBERTO'FREITAS-PLC .. 
LUfS MELLO/RENE GRANALDO-PL 
ALUISIO GAMA/LAERTE -PDT 
VAN DE R.LEY SUPPO/SI L vtA MOREIRA -PTR 
JOÃO LUfS DO NASCIMENTO -PSB
JERRI/LAERTE -PT 

, 

' 



NILôPOLIS 
• 

Candidàtos a Prefeito e Vice

JORGE DAVID/MANOEL ROSAS-PMOB/PFL/PL/POS/PTB 
GASTÃO SANTOS/MARCO$ MANSO-.PSB/PCB 
JOSI: GOUVEIA/JOÃO BATISTA-PDT 
IVAN BOTELHO-PTR 
JOSI: MAROUES/BIZZI -PT 

PARACAMBI 
Candidatos a Prefeito e Vice 
DR. EVANORO/Hl:LIO FERA.EIRA-Frente Municipalista Paracambiense """" 
"PMDB/PCdoB/PSB/PDC/PFL" - • 

. 

MARCILIO BOA NOVA/CATARINA -PDS DR. FRANCISCO/DR. ODIR -PL 
DR. ARI LDO CAPITÃO/JOÃO DENTISTA-PDT/PTB/PMN 
ROSÃNGELA/MESSIAS __:_ PT 

, . 

OPÇÃO DE VOTO 
) 

.. 

, Partindo desta análise, um grupo de Agentes de Pastoral chegou a conclu-
são de que os partidos que se declaram, a ·favor de uma verdadeira IJIUdança da
situação são os partidos de esquerda. ' · . · . Depois analisamos os seguintes pontos práticos: -Atuação nos movimen-
tos populares; -Atuação na Constituinte. . . 

Diante da práti_ca concreta de cada (lartido que se declara de esquerda, a 
.maioria do grupo se identifica melhor com as propostas do PT, mas reconhece que 
há candidatos comprometidos com as lutas populares no PDT . 

. NÃO SE DEIXE ENGANAR ... 

· Vamos mudar a situação. Não vote nulo ou ell} branco; fazendo assim, as
coisas ficam como estão. Não acreditem em quem gasta e 1 esbanja demais em pro
paganda. Desconfie dos candidatos que mudam toda hora d� partido. Não se deixe 
enganar pelos candidatos que usam o nome de Deus, da lg�Ja e do E_nvagelho para
ganhar o seu voto. Cuidado com os vereadores que apóiam prefeitos de outros 
partidos. . . , 

Procure conhecer os seus candidatos e verifique se eles são comprometidos 
com os trabalhadores. 

Será que os- candidatos dos PATRÕES ... Farão alguma coisa pelos 
TRABALHADORES? 

Política se discute sim! 
· Ajude os outros a votarem conscientes e discuta este documento com seus

amigos, vizinhos, família, etc. 

GRUPO DE AGENTES DE PASTORAL DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

. \ 
-

• o 

CARTA ABERTA 

ÀS .COMUNIDADES 

O PpDER 
DO: 

VOTO 

PARTINDO DE NOSSA FI:

,, Missão do cristão é ser "sal da terra" e "luz do mundo" (Mt 5, 13) para 
construir a nova sociedade, fraterna e justa! 

Jesus Cristo nos chama a todos para juntos construirmos o Reino de Deus, 
onde os pobres são os primeiros ( Lc 6,20) onde nunca mais haverá desemprego 

· nem salários de fome, nem doença, nem analfabetismo, nem discrimínação de cor,
sexo ou religião, nem miséria, nem violência, nem opressão (Mt 11,2-6) por que
todos se sentirão irmãos!

Para construir este Reino, que era o sonho de Jesus e deve se� também 
o nqsso sonho, precisamos fazer uso de instrumentos ou ferramentas que nos
ajudem a não ficar só nas palavras. Precisamos assumir .com fé e coragem a tarefa
de transformar o mundo em que vivemos no mundo do jeito que Deus quer.
E para que isto aconteça, um instrumento ou ferramenta muito importante é a
política e, concretamente, a política partidária sobre a qual vamos falar.

,, 
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VENDO A REALIDADE 
A atual conjuntura brasileira é de um ambiente de 'desânimo e de descré-

ditp nos "políticos". · · 
Isto não é por acaso. O povo foi enganado várias vezes em nossa história. 

Basta lembrar os fatos recentes, por exemplo, a negação do Congresso de permitir 
as Diretas Já. Deste mesmo Congress� saiu a velha "Nova República;;; por sua vez 
o seu filho mais "ilustre" José Sarney criou o "Plano Cruzado" que nocaute�u a
confiança popular. Por fim a Constituinte que n·ão respondeu aos a'tlseios do pov!l 
e a esperada Reforma Agrária não saiu por manobra do governo aliado ao centrão 
e a UDR. . 

Em meio a tudo isso o povo continua no arrocho, na miséria e 11a margi-
nalização. 

Portanto, o desinteresse do povo pela política interessa· às classes _dominan
tes que voltam às ruas para iludir o povo com falsas promessas, atr.avés de seus 
partidos,e,candidatos.' . · · · 

Está na hora de dar. o troco. Vamos virar o placar-e votar em candidatos 
e partidos que realmente são comprometidos çom as lutas do poyo. 

Votar corretamente é o mínimo que se pode fazer para mudar a situação 
que aí está.. ' 

P ARTIDOS 
. . . 

Diante da visão da realidade e reconhecendo que 11,ivemos em uma socie
dade capitalista, que é podre por natureza, conheçamos um pouco os partidos: 
PDS -Partido Demo.crático Social 

-Partido dos banqueiros e patr�es. Responsável pela dita�ura militar.
, Na Constituinte votoµ: Pelos. 5 anos para Sarney; - Contra a Reforma

Agrária; -Contra os direitos dos trabalhadores. 

PFL - Partido da Frente Libéral. 
-Saiu do PDS. Também formado por banqueiros e patrões.
Na Constituinte, aliou-se ao PDS e foi um dos fundadores do centrão.

PTB - Partido Trabalhista Brasileiro. 
- Linha auxiliar da "Nova Repúbtica". Partido de direita.
Na Consf itu inte votou com as propostas do Centrão.

- O Deputaçto iguaçuano Fábio Raunheitti é do Centrão; Ele e Roberto
Jefferson votaram contra a estabilidade no emprego, contra a Reforma
Agrária, contra o ensino público e gratuito, enfim, contra os trab�
lhadores.

. . 

PMB, PDC e PTR . ' . 
- Partidos formados por motivos eleitoreiros e defendem os interesses da

classe dominante.
Na Constituinte votaram: Contra as 40 horas.semanais; -Contra a Refor
ma Agrária; - éontra o povo explorado. Seus rÍpresentantes na Cónsti

. tuinte: Sotero Cunha (PDC-RJ) e Messis Soares (PTR). 
PL - Partido Liberal. 

- Partido de empresários. Seu líder Álvaro Valle foi da ARENA e na·
Constituinte teve a seguinte atuação: Aliou-se ao PMDB, PFL, PTB, 
PDC (Centrão) para derrotar as propostas·populares.

PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 
- Partido da fracassada "Nova República.. e do "Plano Crulado" que

elegeu governadotes nas eleições de 86 de ponta-a-ponta'!º país e mui
tos parlamentares que compuseram o chamado "CENTRAO", fazendo 

. o jogo da UOR votando na Constituinte: Contra a Reforma Agrária; -
Pelos 5 .anos para Sarney; - Por liberdade aos militares de interferir na 
"ordem pública". 

- Partido que engana muito, pois, foi da oposição durante o regime mili
tar. Partido qlle tem como presidente o latifundiário, acumulador de 
cargos Ulisses Guimarães: gresidente da Câmara e _vice da República. 
Um homem aliado aos interesses do imperialismo norte-americano e
causador, junto a outros, pelo retrocesso na Constituinte que é \/'erda
deiramente a legalização da exploração capitalista no país. 

PSDB ....:. Partido Social Democrata Brasileiro 
- Nasceu de um racha do PMDB.. Têm uma postura mais centro.
Na Constituinte votou com o PMDB em algumas emendas.

PSB - Partido Socialista Brasileiro 

• 

- Partido criado de cima para paixo a partir de políticos profissionais sem
participação nos moviment(?S populares. Partido reformista.

' . 

� PCB e PC do B - Partido Comunista Brasileiro e Partido Comunista do Brasil.
, - Apoiaram a "Nova República". Discurso de esquerda e prática de direi

ta. Fazem o jogo de Moreira e do Samey e em Nova Iguaçu apóiam o 
Boldrim. 

PDT - Partido Democrático Trabalhista 
- Partido que nasce do único projeto polítioo de· Leonel Brizola: ser

Presidente. Neste projeto populista cabe parte do movimento popular 
· e juntamente com pequenos empresários e latifundiá_rios.

PT - Partido dos Trabalhadores. 
-· Partido que nasceu da classe trabalhadora. E um partido de esquerda.

Está sempre presente nas lutas populares .. 
Na Constituinté votou: Pela Reforma Agrária; Pelos direitos dos trabalha
dores; Foi o único partido a entregar um modelo pronto de Constituição 
no Çongresso. Com isso, não queremos.afirm�r que o PT :-eia u11_1 partid? 
perfeito. Tem suas falha�. Falta amadurecer, mais nas lutas Junto aos mov1° 
mentos organizados, mas é o partido q�e mais se aproxima, na amai con
juntura

J 
das lutas do povo. 

NOVA IGUAÇU 
Candidatos a Prefeito e Vice 
BOLDRIM/NIELSEN LOUZADA- União Progressista "PMDB/PCB/PCdoB"
JOSÉ TÁVORA/ANTONIO RAUNHEITTI -Frente Popular Liberal Trabalhista 
=- "PTB/PFUPDS" , 

. 

OSMÁRIO DIAS/JOSÉ ORMINO -Frente Municipalist,a - PMC/PPB
SOTERO CUNHA/ADALBERTO FREITAS-PLC 
LUÍS ME LLO/RENE G R'ANALDO -PL 
ALUISIO GAMA/LAERTE -PDT 
VANDeRLEY SUPPO/SILVIA MOREIRA-PTR 
JOÃO LUÍS 00 NASCIMENTO -PSB 
JERRI/LAERTE -PT . " 



O dia 26 VB NbVEMBRO i o dia de
esta e -tlegria nar'3. a (;O;!IUNI

D'\.D� .N ,t"';RA.

Dia de Cébebrar e retomar a
\ força lançada a partir dos
\ negro s o r 6 � n í z a o s.

Na ��STA D� ZUMBI, pois �dita de um
, 

grande 1 id er negro.
a ist ria do Br�sil. É o 

i· nosso qu8rido, amável

ivIAR:SS, 1 ider e .modelo da
�� resistência de '.lffi po

, vo forte e 1il_;c ro sC;.
·.,_ . ..-e-� .:.� V amos juntos c�l ª=-

brar a vida ! ! !-------

Por isso ·1edimos que os Agen.1-es de P'l.storal em nossas comu
nidadeR, nos gru-.,os, no" circulos bii _ i <'Of' e cl11l e rl<:: , .. :..e
cel ebrem este dia, e se e.ste:ida e1r; odo s os "'ia. r1 P •,o Pm-
1 ro. � momento à.e rrfl exãc, de e::·pera,"ç , d 0 cóntar histó
ria da vi da da cen te, a.e reze.r e ef'cu t r.r veus na BÍ bl ia, ex
press·Ã.o e é e AX. Este roteiro quer Per',� /Jl'rt .. Ff'ti
j ] Í re 1ar C lAR, incer.t�VP, '', "' i .:_ 0 pessoal 
parr.i que juntos possamos as.sumira causa do .POVO NEGRO. Bus
que O máxi'r10 8. qnirr. r-1.ção ·e va} lri��pqr .0 ' fei;_;rrs nc.., t:,IU'"'CS
e na sociedade, ãi a após <'lia. 

Ae,e. tes de P::istoral T06ro:-., -Nl
C'1ri t'7f3 ior.'-,S' 1.a -l\I



1. GAilT0 1:HCIAL C ver na Úl tin'l folha)
?. AVJLHIDA.:

A. P'lr8. cel ebr8.r esse Dia Nacional da <.;onsciência Negra
junto co'r1 a nossa comunidade ,, e;ru"'.)os, associaçces de mo-r� 
dores evoeamo2 o DPus libertador para estar presente nes
se momento. .Por isso estamos aqui reunidos-:·· 

Em nome do Deus de todos os nomes, Javé,! Ubatal á, Q 
lurum, OiÓ. 

T. Iil"'l N01"iE Du DBU3, QUE A TODOS OS tlO/LEr S NOS FAl DA TER
i�URA E Dü .t?Õ.

A. Em nome ao PAI que faz tona a carne ,. a preta e a bran
ca vermelhas no sangue. 

T. r.:M:�NOME DO FILHO, JESUS 1iOS00 IRl'J\D .. 0, 1JUE .�ASCEU vJORE
NO DA RA'; A D� A.tiRAÃO

A. Em. nome do .t::-3.t'ÍRI .ro SANTO, b J.ndeir8. do canto do negro
folião .. -2.m nojne do Beus ve '31.1.""ir) 11ie nos amou primeiro 
sem di vidição 

T. Em nome rios 'fR�-ª-._q_l�-�-�8.0 �_De_�s _s_Ó, _Aq_ue.1:._ELJtue_ erª'
�� �e _g_�e. sera. 

, E1·1 N01JI3 DOPO VO ..,!U � I',�l SJ�US 2 \� 1-t:> .. RES, QUE AlNDA FARÁ 
PALMARES DE NOVO!. PALM;.1--'.ES, PALr·L\RtS, PALFlP.R'>S DO POVO!!! 

3. C:2:LêERAR A liIS1'ÔRIA:
C. Aos 20 DE lWVEFlJJHü DB 19§'§ era fato confllecido oel ns

ru.3s ª"" cínqde de Pern.,,mbuco " c�bE.ç� c1 c ZuMBI doe- '1lm2-

rr-P, Uill dOS ru�,iorc e t,ltPr reiro, Chefes da resistencia nEtra 
na histÓri'l do Br-::isíl. A exnosiç·,�o e su.a cate."". cr 
r� dar exemplo e intimidar todos os netros cs a�c2. 

A no s s a. e o n f' e i ê n e i ? e r: u 6 8. 1 u t ..... r L.. l · ' e.. , ' 
c.,r:.tndéé ! er�' r"l. q_u.E: r r ' -1 e: , ,11..,..,r-1.- irmao zUMBl e agora 
partilhamos em comunid a e. 

A 1istÓri n noB m�(-r·ct_ qw:-; o �..,_nbl.E:) ·� TEI errmr,: c�o,
junte n. t· ntr ,: outro�art1res hoJe, semeou e c· .. ) �r·'i a LQ 
-;t::jo 12. li' e·r't,ação, fazendo assim suscitar ver"1qrleiros li 
deres no nosso meio ••• 
4. r,:OMEJ�To Dt; 1-ü;FLEK,�o �
• Cad8 t;nno f11P e c •tiver re letindo r.;SCOLHA um tema que

·ne1hor se adaptR a P.U"' ret.>i°Ão e 8 si tuaç·F1oé!oc e��ro:: ••• O
t ( f Ll bit . i co \. f .i i 7 l 1.1, n • .r ,_ I , "' 1 ir .e€.

É 1rupL-r' .iitE trazer símbolos ou preparar dram.8.tização 
que se re rira· situnçâo loco o: gomo texto biblíco. V� 
mos caprich...,r i.sso 1.judq Yl8. �_nim1.ç�o. 

5. MEDI TAf; ÃO:-
A. Vamos juntos re-flet�r cora.o 83c:-' . .  i .,1 c:1.c,;o nos afeta co

mo co:nunidace de irmãos. Por que os negros que sofrPm n.ai"' 
no nosso :neio? 
Pode'."los cqn t 3.r '')erl indo oerdao ou cel e bran,1 0 a vi d a nov"'



6. CANTW DA LIBERTA.� O ( ver na Úl ti.r.i'l -"'olha)
7. PALAVRA DE DBUS

V":illl0S fazer +-esta 1:. d ,ni;ar ,cantando para a entrada da
Palavra de Deus em nossa vida. (muita8 pal1u2s) 
rrnfrao No meu coração já na.o cabe mais colocar tristeza, 

pois jp..;.e demáis. 
( ou 01...trt� a escolha nq Última folha) 

Exocio 3, 7-10 ( nr final fü .. 1 ei lff' LUi tas palmas) 

8. Mt:MORIA D.e: NOSSA VIDA
L. Agora nossa comur.idade trás a recordação dos momentos

marcante!: na vida do nosso prvo. n rr.1" n"' eE,so2.:: 
F� 1 nu que ���rt0 rer m 

durante a organizaçao do possas lutas e nossa.c:- coYiquisbrn. 
Invoca1110s a prer:ença de todos os ::.íantos e Martires que de
ram SU!l vida !)elo Reino ,�p Deus, �t0 é Reino de libertaçau 

(cada um diz nomes, conta fatos, cont8 casos e da depoi
mentos). 

9. MOMENTO DE S�?LlCA
A. Nossa comunid�de re?a n� certeza de que Deus OUVE O C

CLAMüH DO 8EU .i:>OVC •

• Após ca súplica (oraç';o) can ·àlll .. o refrão: 
SEN11UH DEU/3 DOS AYl,ITOS, OU'v'h ifüS�O GRITO SEl rtOR 

todos os irmr1os quE: acre

si vel. num,., L"'rr 
as exp oraçoes ••. 
( no 1e:no s CFJ..n t!:ff e 
ri ,;r, 1 •

11. C -mto FII;;J ( ima fnI ha)

")OS
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(] 1 )N-o meu coração/Já ;não cabe mais 

Colocar tristeza/Pois já & demais 

Qu.$.Ildo a gente pintou :por aqui

Nóe disseram que tudo era bom 

E crescemos com. sede de ver

Este mundo de conte feliz ,.,., .. 

C�uando a gente :pintou no tr�b�lJ10 

O patrão prometeu melhorar

))ê ulü duro seu iiloço que um dia 

Jua vida também raudará 
Quando .. a sente passou a votar 

1 lTOfileteram. fazer desse chão 

Uw. País com um :,_.,ovo conten·te

Scill sofrer, som ter fome de pão 
Hoje em dia está tudo mudado 

As promessas falhar8fil pra nós

C Brssil que 6 uos explorados 
.,,., 

f -'·" a ame, o trab.allio feroz
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êô.::/Som.bamos revolta""êêê/Nós soL108 
hUBanos êêa 
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Ouvi o clamor ôêê/Deste povo negro 3G�

Que clema e que luta êêê/Por di:rcit e 
justiça êBa 

Co.ntUID.os rczn.nd.o ê3ê/nezamos scnbw1L�t• 
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- Ao Deus p�\,.é�ia'd�; -/\OFERECEREI.·:_\1. Canto 1:.st:i Raça, csla côr - OFERECEREI . >:· ,,.,--o ,,.. CaJa negro que lula• OFERECEREI. : ,,., 
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a fe que sempre tive - OFERECEREI · : ·
- NCf�ra hisLlhia ncratlu • OFERECEREI '. ·

Toda dor suporLada • OFERECEREI 
Prelo velho, ):'ay.í - OFERECEREI' .. ·,:-é.'';. ·
N cgra bela r:uz, · .:i''- .- · '. · Este povo fdi� • CFERECEREI ·-�.-,-- ·,: .. 0
Leite de tanta ama • Oí-'ERECEREI .. · .. 
Nc�ro filho rccl:1111:1 - OFERECEREI . ·1' '··: 1 

Qu1lumbos guerreiras - OFERECEREI 
Na cidade e na roça, · : ·. '.· � Esta ícsla que pc nossa --OFERECEREI.: · ( 
l'vtcu Lrabulho cstravo - OFERFCEREI ":,'� ,1 • 
Alugado, mal paxo • OFERECEREI .' :'.':. 
Meu povo dc!>lcrrado - OFERECEREI · · 
A bclczn q uc faço, ·· • . :1,-
Alcgria que traço, -,OFERECEREI .'·-t;-:.
\'inho, sanRue suado· OFFRECEREI 
Pàu-partid�, esmagado • OFl:IU;CEl{El 
Um clamor de justiça - OFEltECEREl '. 
Arte, samba, \'ÍÚ\r!a, . . , , . · 
Nas mâüS a história • or,uu�CEhI�l < ,'·-
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Lá vem o Negro trazendo espada nn 

mão/Ele sonha ,elo luta por _su� 

. libertação (bis) r . . . ; 
Co.nta, canta Necro canta 

Canta sua vçiz llé. de se ouvir 

Cantá, canta NeGro canta 
• 

r , Canta que a vitoria ha de vir 

�;-ri ta, grita ..• 
Dança, dança ••• 
Luta. , luta •.. 
Bri0a, briga ..• 
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�08.$8 gente/Que luta com fervor. 

�i-. Zu�ribi/ A_ l�ta é a m·esmaÍHudou.. só o· 

cenário/ À roupa e a cor. 
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Criado em Nova 
Iguaçu Conselho 
dos Direitos da 

Mulher 

Em março, quando se come
mora o Dia Internacional da 
Mulher, o ex-prefeito Nelson 
Bomier sancionou lei criando 
o Conselho dos Direitos da Mu
lher, uma conquista importan
te e um avanço no município.
Outro pedido apresentado na
ocasião foi no sentido da cria
ção de uma casa de abrigo
para mulheres vítimas de vio
lência doméstica. Justificando
a idéia, um grupo de senhoras
declarou que quando a mulher
se toma vítima de violência no
lar, muitas das vezes ela deci
de sair de casa com os filhos,
ficando entregue ao desampa
ro e a casa de abrigo dará uma
segurança a essas pessoas
até que haja uma solução dos
problemas familiares. A suges
tão não é nova, haja vista que
a ex-vereadora iguaçuana Ma
ria José já havia tentado con
seguir o abrigo.

Associação comunitária quer 
construir a sua sede própria 

Fundada há mais de vinte anos, 
a Associação de Moradores de 
Rosa dos Ventos e Adjacências 
ainda não tem sede própria. 
Terreno já existe à disposição 
para que a comunidade possa 
construir. (Página 3) 

Prefeitura e Nova 

• 
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Rosa dos Ventos, Comendador Soares, Jar n1 Coordenação Regional: Geraldo Magela 
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Tancredo Neves, Aymoré, Jardim Roma, Nova Atl .. 
Pitoresco, Civiliza ão, Par ue dos Artistas, Parque 

Governadora Be dita quer concluir o 
mini-hospital do J rdim Pernambuco 

Desde que assumiu o manda
to no mês de fevereiro de 
2001, a nova diretoria da As
sociação de Moradores do 
Bairro Rosa dos Ventos e 
Adjacências priorizou como 
meta de reivindicação a con
clusão das obras da Unidade 
Mista de Saúde do Jardim 
Pernambuco (rebatizado para 
"mini-hospitaf'1. Não era sem 
razão, pois havia a certeza de 
que se deixasse para 2002 
(agora, ano de eleições) o re
sultado seriam as promessas 
não cumpridas e a continua
ção do abandono. Depois de 
15 anos de espera, com vári
os deputados participando 
das decisões dos governantes 
estaduais e federais, nada foi 
feito, aliás somente agora é 

Depois de 15 anos de abandono, parece que agora a obra realmente será concluída! 
Pressão popular tem sido fundamental para despertar a atenção das autoridades. 
O Deputado Estadual Artur Messias, líder do Governo na Assembléia Legislativa, 

gar tiu que a governadora quer terminar a obra, considerada prioritária 

que estão aparecendo os mui
tos ''pad;inhos" da obra (pen
sam que o povo é bobo e vai 
acreditar em mais mentiras). 
Fazendo justiça a quem traba
lha com competência e respei
to ao cidadão, vale registrar 
que o Deputado Estadual Artur 
Messias conseguiu por inter-
médio de emenda legislativa Pernambuco, o Prefeito Nelson º
na ALERJ (número 00828, Bornier anunciou que o então i,..,;a1,,.,.,....,.,....::. 
publicada no Diário Oficial do Governador finalmente havia � 
Estado no dia 26 de novembro liberado o dinheiro (quase dois � 
de 1999) liberar R$ 2.000.000 milhões de reais) e a � 
(dois milhões de reais) para a empreiteira iria acelerar ostra- -� 
conclusão do hospital, mas balhos. Doce ilusão e outra � 
esse dinheiro foi usado pelo promessa não cumprida! É � 
Governador Garotinho em ou- mais uma das "heranças" dei- � 
tras atividades. No mesmo dia xadas para Benedita da Silva � 
em que inaugurava as obras resolver. (Página 2) � 
de saneamento e asfaltamento _____ _
de várias ruas no Jardim 

Vista parcial do ''abraço" ao hospital do Jardim Pernambuco, na Rua Brasília 
ainda sem o asfalto (a bem da verdade, é importante registrar que o 
asfaltamento da região foi fruto de convênio entre a Prefeitura e o Governo 
Estadual, sem interferência de deputados, vereadores, candidatos ou ca
bos eleitorais ou outros aproveitadores que gostam de aparecer com o 
trabalho alheio). Para que o movimento do dia 28 de julho de 2001 tivesse 
êxito, foi necessária uma ampla divulgação nos jornais O Globo, O Dia, 
Radical Brasileiro, Correio da Lavoura, Hora H, Jornal de Hoje, Jornal dos 
Bairros (edição local), TV Record, TV Educativa e TV Bandeirantes, além 
das emissoras de rádio comerciais e comunitárias da região, que abriram 
espaço para essa justa reivindicação de milhares de moradores de mais 
de 30 bairros iguaçuanos. Na foto menor, a Governadora Benedita da Silva 
e o Deputado Estadual Artur Messias, líder do governo na ALERJ 

Ponte perigosa no Jardim Pernambuco 
ça o em Nova Iguaçu programa 

mbate a desnutrição infantil 
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realizar a Copa 
CIEP da Baixada 

A Prefeitura da Cidade de Nova 
Iguaçu e o Nova Iguaçu Futebol 
Clube vão realizar no Centro de 
Treinamento localizado na Rua 
Roberto da Silveira, 1357 - Bair
ro Aeroclube (centro de Nova 
Iguaçu), no dia 7 de julho, às 8 
horas da manhã, a abertura da 
Primeira Copa CIEP da Baixada, 
reunindo dez Centros Integrados 
de Educação Pública: 021 "Ge
neral Osório", 033 ''Alfredo da 
Rocha V iana", 196 "São 
Teodoro': 216 "Juarez Antunes" 
e 334 "Moacyr José Pereira': na 
Chave A; o 373 "Brigadeiro 
Teixeira': 117 "Carlos drummond 
de Andrade", 365 ''Asa Branca': 
387 "Hans Cristian Andersen" e 
394 "Cândido Augusto Ribeiro" 
(do Bairro Rosa dos Ventos) na 
Chaves. 
A Copa terá início no dia 13 de 
julho, sábado, a partir das 13:30 
horas, com os seguintes jogos: 
CIEP 373X117, 021X033, 365X 
387 e 196 X 216, folgando os 
CIEPs 334 e 394. A segunda ro
dada acontecerá no dia 20 de 
julho, com os seguintes confron
tos: CIEP 196X021, 365X117, 
033X334 e 373X394. As finais da 
co,mpetição acontecerão no dia 
29 de. setembro. 

Praticamente todo o Jardim Pernambuco foi saneado e pavimenta
do e as obras para o término do hospital local deveriam estar em 
ritmo acelerado. Diante disso, é necessário que a Prefeitura amplie 
a ponte que liga a Avenida Recife ao prolongamento da Rua Eugê
nio Ferreira. A "ponte do lá-vai-um" está em mau estado (apesar da 
passarela ao lado para os pedestres), e o problema real é o trânsito 
de veículos pesados, já que a Avenida Recife serve como acesso 
para a Estrada de Madureira até a Rodovia Presidente Dutra, ser
vindo ainda como ligação para o centro de Comendador Soares e 
de Nova Iguaçu. Os "engenheiros de obras prontas"(políticos profis
sionais que ficam colocando faixas de agradecimentos pelo que não 
fazem) deveriam intervir junto a Secretaria de Obras da Prefeitura 
da Cidade para ajudar a solucionar a questão, antes que acidentes 
aconteçam. 

dora Bene 1ta da Silva e ou
tras autoridades estaduais e 
municipais, aconteceu no dia 
13 de Junho na sede da Se
cretaria de Desenvolvimento 
da Baixada Fluminense. em 
Nova lguaçu,o lançamento do 
"Programa de Combate à 
Desnutrição Infantil na Baixa
da Fluminense'�que visa in
cluir menores de cinco anos, 
desnutridos ou em situação 
de risco nutricional em pro
jetos de segurança alimentar, 
visando a melhoria da quali
dade de vida e direito à infân
cia. A meta é atingir cerca de 
50.000 crianças, num trabalho 
dividido em duas etapas, 
abranger'do as cidades "" 
Duque de Caxias, São João 
de Merlti, N ilópol is, Nova 

e Queimados. Na foto, esquerd 
para a direita os prefeitos Fana 
Abrahão (Ni/6polis), André 
Cecilíano (Paracambi), Antonio 

Merlti),o Secre 
do de Saúde, eoncio 
Feitosa, e a Governador 
Benedita da Silva. Página 6 

Seminário contra a 
ALCA em Nova Iguaçu 
Será no Instituto Rangel Pestana, 
no centro de Nova Iguaçu, dia 20 
de julho de 8:30 às 17 hora�. o Se
minário Contra a ALCA (Area de 
Livre Comércio das Américas), com 
palestras, mostra de vídeos, poesi
as e música, organizada pelo Forum 
da Baixada por Terra, Trabalho e 
Cidadania. As inscrições podem ser 
feitas na Pastoral Operária (2768-
2915), Federação das Associações 
de Moradores de Nova Iguaçu -
MAB (2767-3432), Sindicato dos 
Comerciários (2767-5130) e Banca 
do CCNL no Calçadão. 

Câmara de Nova Iguaçu debate emprego, 
trabalho e renda na Baixada Fluminense 

--------------------------------11 Página 4 � 

Secretários 
Prefeitura â 

• • 

Volta do trem "Barrinha" 
é estudada pelo governo 

ouvir que,x 

i ada e de Obras da 
ova Iguaçu não foram 
obre obras paralisadas 

No dia 22, sábado, a Associação de Moradores do Bairro Rosa dos 
Ventos e Adjacências promoveu reunião, na qual foram convidados 
o Deputado Estadual Artur Messias, líder do Governo na Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; o Secretário de Desenvolvi
mento da Baixada, Jorge Florêncio; e o Secretário Municipal de Obras,
César Mariano, com o objetivo de discutir e levar esclarecimentos
para a comunidade sobre as obras que deveriam ser realizadas na
região de Rosa dos Ventos, Vila Soares, Tancredo Neves e Civiliza
ção; e também sobre o andamento da construção do Hospital de
Jardim Pernambuco (novamente paralisado). Os dois secretários (um
é do Estado e o outro da Prefeitura de Nova Iguaçu) não comparece
ram, muito menos enviaram representantes à reunião, mas o Depu
tado Artur Messias teve respeito com a comunidade, passando boa
parte da tarde sendo imprensado com indagações sobre o futuro da
região no que diz respeito ao hospital e das obras.

buinte. Em relação ao Hospital de Jardim Pernambuco, disse que o 
atual Secretário de Saúde, Leôncio Feitosa, está ciente da necessi
dade da obra, e que continuará batalhando junto a Governadora 
Benedita da Silva para que esta dê prioridade à unidade de saúde, 
um desafio que já passou por quatro governadores, embora tenha 
um custo relativamente baixo em relação a outros empreendimen
tos feitos anteriormente à atual administração. 

Em recente reunião com 
prefeitos e outros represen
tantes da Região Centro
Sul do Estado do Rio de Ja
neiro, o Secretário Estadu
al de Transportes, Raul de 
Bonis, iniciou gestões no 
sentido de reativar a ligação 
ferroviária do centro do Rio 
até Volta Redonda, o que 
beneficiaria uma população 
estimada em mais de 240 
mil pessoas, em especial 
das cidades de Paracambi, 
Mendes, Engenheiro Paulo 
de Frontin, Vassouras, Bar
ra do Piraí e Japeri. 

Essa ligação terminou 
após um acidente ocorrido 
no ano de 1996, e o prejuí
zo ficou com os usuários, 
que só têm como opção as 
caras passagens de ôni
bus. Se acontecer a 
reativação, o turismo nas 
cidades do Sul Fluminense 
receberá um reforço consi
derável, pois há muitas be
lezas para serem observa
das na região, o que não é 
do conhecimento geral da 
população por falta de pu
blicidade e meios mais ba
ratos de transporte. 

Nas duas situações, o parlamentar foi taxativo sobre a falta de recur
sos financeiros para levar adiante os projetos, mas anunciou o bom
andamento de negociações com o Prefeito de Nova Iguaçu, Mário
Marques, para viabilizar o recomeço das obras do convênio envol- ·
vendo o Estado e a Municipalidade. A liberação de mais dinheiro para
a Prefeitura tocar as obras depende da solução de entraves burocrá
ticos que precisam ser reestudados para evitar prejuízos ao contri-

Críticas e queixas foram muitas, mas em nenhum momento Artur 
Messias fez promessas ou criou expectativas que pudessem ser ou 
não cumpridas, ao contrário, fez uma análise do quadro administra
tivo do Governo Estadual para os participantes da reunião sem sub
terfúgios ou enganações, falando claramente sobre os , ·oblemas 
enfrentados. Se prontificou, inclusive, a ficar à disposição da popu
lação para quaisquer atos necessários para a busca do atendimen
to das reivindicações locais. 
PEDIDOS - Aproveitando o momento, comerciantes e moradores 
entregaram ao deputado um documento solicitando sinalização para 
a Estrada ?alhada, devido a inúmeros acidentes na região de Rosa 
dos Ventos; viabilidade de construção de uma praça pública no Bairro 
Nova Atlântida. Embora sejam da alçada da Prefeitura de Nova 
Iguaçu, Artur Messias se comprometeu a encaminhar as reivindica
ções aos setores competentes. 



NÃO IMPORTA que os oportunistas, que só lembram do povo 
em época de eleição, venham agora anunciar aquilo que não 
fizeram. Aliás, é hora do cidadão acordar e cob;ar dos futuros 
candidatos e dos cabos-eleitorais o que eles vêm fazendo pela 
nossa região! Não se deve acreditar em "cabos· eleitorais'� "li
deranças" nem em "candidatos Copa do Mundo" (aqueles que 
só aparecem de 4 em 4 anos), muito menos em candidatos de 
outras cidades que só aparecem para levar o voto e depois 
esquecem dos nossos bairros e da nossa realidade. 
O ELEITOR DEVE procurar quem realmente ele conhece e tra
balha em prol da comunidade e aquele a quem deve ser dado 
o voto, que é uma procuração passada em branco e colocada
nas mãos de outra pessoa, e se ela fizer mau uso, aí o prejuízo
é de toda uma coletividade! Nossa região é muito grande e
não tem um representante na Câmara de Vereadores e o mo
mento de iniciar o amadurecimento para que possamos ter
um nome no Poder Legislativo é agora, quando a movimenta-
ção política começa a esquentar.
INDEPENDENTE de partidos políticos, a Associação de Mora
dores de Rosa dos Ventos e Adjacências teve a competência
necessária de reunir várias tendências com o objetivo de lutar
pela conclusão das obras do Hospital do Jardim Pernambuco.

, Teve e contínua tendo despesas (e muitas) mas nenhuma de
las paga por políticos que tenham ou não mandato. Não se 
misturou política eleitoral com política comunitária em nenhum 
momento nas reuniões, encontros com autoridades e outros 
movimentos em prol dessa reívífJdícação da coletividade, mas 
o que se espera agora é que a nova governante estadual tenha
a sensibilidade de concluir e colocar para funcionar esse hos
pital, abandonado há mais de 15 anos, o que seus quatro 
anteces�ores não tiveram a competência de realizar. 
SE TIVESSEMOS tido no decorrer desses 15 longos anos (e 
quantas pessoas morreram sem atendimento médico) políti
cos com competência, respeito ao cidadão íguaçuano e preo
cupação com a nossa região, com certeza essa realidade teria 
sido outra há muito tempo. Mas, não adianta lamentar, o mo
mento agora é outro e a comunidade precisa acordar e não se 
deixar levar pelos churrasquinhos, cervejinhas, promessas, 
conversa fiada, lembrancínhas e brindes, pois o preço a se
pagar depois é muito alto e já custou muito tempo de abando
no e algumas vidas de pessoas queridas. 
RECONHECIMENTO, sim, aos veículos de Comunicação Soci
al que têm colaborado, abrindo espaços para essa reivindica
ção que é uma das mais justas de uma grande região da cida
de de Nova Iguaçu. 

• Antonio Daniel de Melo

Hospital de Jardim Pernambuco é mais 
um problema herdado pela governadora 

Deputado Estadual Artur Messias briga para que a obra seja terminada 

O prefeito Nelson Bornier saiu na 
frente e durante a festa de inau
guração das obras de pavimen
tação do Jardim Pernambuco 
(Comendador Soares) anunciou 
a liberação de quase dois mi
lhões de reais para as obras de 
conclusão _do Hospital, que aten
derá uma população de mais de 
150 mil pessoas, de cerca de 
trinta bairros. 
Mas não pode ser esquecido o 
empenho e a constante briga dos 
segmentos organizados, com as 
famílias de toda a região sendo 
movimentadas para essa luta co
mum. Ao longo do ano de 2ó01, 
a Associação de Moradores do 
Bairro Rosa dos Ventos e 
Adjacências mobilizou inúmeras 
entidades (MAB, Igreja Católica, 
igrejas evangélicas, outras asso
ciações comunitárias, Conselhos 
Municipal e Estadual de Saúde, 
Centro de Direitos Humanos e 
outros), cobrou a Secretaria de 
Saúde do Estado e da Baixadá,. 
movimentou toda a Imprensa re
gional e até nacional, reivindican
do as obras da unidade de saú
de. Essa parte da missão este
ve quase cumprida, até porque 
ainda falta muito para que o pri
meiro atendimento seja feito, 
mas hoje está mais próximo do 

• , . .

que há quinze anos atrás. 
Se haviam méritos para o Pre
feito Nelson Bornier e para o Go
vernador Garotinho pelo investi
mento nesse sonho acalentado 
durante tanto tempo, não se 
deve esquecer as pessoas que 
realmente estiveram incentivan
do a ação comunitária que ago
ra resulta quase em uma vitória! 
As fotos e os documentos arqui
vados pela Associação de Rosa 
dos Ventos são a prova dessa 
luta, mas começaram a aparecer 
os políticos e cabos eleitorais 
profissionais nas ruas querendo 
trazer para si os méritos de uma 
conquista que é do povo e uma 
obrigação dos governantes. Eles 
também atrapalharam o proces
so! Com a mudança de governo 
e os problemas herdados pela 
Senadora Benedita da Silva ao 
assumir o posto, veio mais uma 
má notícia para a população: foi 
feita a concorrência para esco
lher a empresa para a constru
ção, mas não houve o pagamen
to à firma. E a novela segue ... 
Mas a "briga" não parou! 
A empreiteira que venceu a con
corrência para a conclusão das 
obras do mini-hospital - Cone 
Construções e Engenharia Ltda. 
- não recebeu do ex-governador

Deputado Artur Messias, líder do 
Governo na Assembléia Legislativa, 
vem trabalhando para que o hospi
tal seja terminado 

Anthony Garotinho o pagamen
to pelo trabalho e novamente a 
unidade de saúde voltou a ser 
um problema para ser soluciona
do, agora pela Governadora 
Benedita da Silva. 
ANDANÇA - Com risco de uma 
nova paralisação no projeto, os 
representantes da Associação 
de Moradores de Rosa dos Ven
tos e bairros vizinhos, Geraldo 

Magela e o jornalista Antonio 
Daniel, têm feito constantes co
branças ao atual líder do gover
no na Assembléia Legislativa, 
Deputado Estadual Artur Messi
as, que por sua vez vem cobran
do à Governadora Benedita da 
Silva para tratar essa reivindica
ção como prioridade absoluta. 
COMPROMISSO- Segundo o de
putado Artur Messias, não há como 
deixar para trás essa obra, que é 
estratégica para a cidade de Nova 
Iguaçu, localizada bem no meio de 
uma grande região formada por 
bairros que não têm uma estrutura 
adequada de saúde. Para ele, é um 
compromisso da administração 
Benedita da Silva que será cumpri-

. do, por se tratar de uma prioridade 
do governo estadual. 
Nesses 15 anos, é importante o re
gistro, mesmo com vários deputa
dos estaduais e federais de Nova 
Iguaçu participando de governos, 
somente o Deputado Estadual Artur 
Messias desempenhou o verdadei
ro papel de bem representar a po
pulação, primeiro conseguindo a li
beração de uma verba - dois mi
lhões de reais, em 1999 -, que foi 
usada pelo ex-governador Garoti
nho em outras ações, e agora con
tinua batalhando junto a Governa
dora para a conclusão das obras. 

Equipe da TV Record (Canal 13), ao centro o jornalista Jaime Silva (asses
sor de Imprensa do SINTSAMA - Sindicato dos Trabalhadores nas Empre
sas de Saneamento e Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro); Juventino 
Barros (presidente do PITTONIL - Centro Comunitário do Jardim Pitoresco, 
Nova Era, Bairro //ma e Adjacências); Geraldo Magela (presidente da Asso
ciação de Moradores de Rosa dos Ventos e Adjacências) e Paulinho Pimentel 

- -



Integrantes do grupo "Protetores da Vida" estiveram presentes para uma 
apresentação teatral, que não foi possível devido as fortes chuvas e o frio 
intenso que castigaram os manifestantes durante o ''Abraço" 

Jayme Muniz (primeiro à esquerda), atual Sub-secretário de Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, esteve representando na ocasião o ator Antonio 
Pitanga, hoje titular da Nova Obra Social, órgão encarregado dos projetos 
sociais da Governadora Benedita da Silva 

Posto médico fechado no Monte Sol 

Reformado há mais de um ano, enquanto políticos brigfJm pela "pa
ternidade da obra", o Posto Médico da Marte/ (Rua Aurea Ramos 
Borges, número 109 - Bairro Monte Sol}, fica fechado, cheio de mato 
dentro do terreno e ao redor. E a comunidade que necessita de aten
dimento fica entregue à própria sorte. Interessante é que, para "apa
drinhar" obras realizadas pelo convênio assinado pelo Prefeito Bornier 
e o Governador Garotinho, apareceram políticos que nunca coloca
ram sequer um prego na região. Fam11ias que residem nos bairros 
Nova Atlântida, Aymoré, Parque dos Artistas e outras localidades vi
zinhas pedem que o Prefeito Mário Marques acione a Secretaria de 
Saúde e faça aquela unidade básica de saúde funcionar 
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Essa imagem (acima) foi transmitida para todo o Brasil pela TV Record e TV 
Educativa, no dia 28 de julho de 2001, mostrando um movimento 
reivindicatório organizado, ordeiro e que transcorreu sem probl�mas. Em
baixo, a equipe do Jornal "O Globo"recebendo informações sobre o hospi
tal, fornecidas pelos representantes da Associação de Rosa dos Ventos (o 
caderno "Globo Baixada" publicou duas páginas de reportagem sobre a 
unidade de saúde) 

Para quem "torcia" pelo resultado contrário, aqui está o resultado: o ex-governador 
Anthony Garotinho liberou quase dois milhões de reais para a conclusão das obras 
do hospital, que irá atender uma população estimada em mais de 150 mil pessoas 
de trinta bairros adjacentes. A empresa Cone Construções e Engenharia Lida. ga
nhou a concorrência que aconteceu no dia 13 de novembro de 2001 e iniciou as 
obras no mês de dezembro, ainda que em ritmo lento, sendo que o prazo no contrato 
para o término é de 8 meses no total, a contar da data da assinatura do documento. 
Infelizmente, o ex-governador não pagou a construtora e agora a batalha recomeça, 
dessa vez esperando-se que uma mulher - a Governadora Benedita da Silva - realize 
o que quatro homens (Moreira Franco, Brizola, Marcelo Alencar e Garotinho} que lhe
.antecederam na administração estadual não conseguiram terminar

Finalmente, cortaram a árvore 

Uma velha mangueira seca estava ameaçando pedestres e motoristas, com risco 
de queda. A Associação de Moradores de Rosa dos Ventos enviou ofícios à Defe
sa Civil Municipal, Departamento de Parques e Jardins, Secretaria de Meio Ambi
ente e Corpo de Bombeiros (Secretaria de Estado da Defesa Civil}. Depois de 
muita espera - mais de dois meses -, os bombeiros do 4. g Grupamento de Incêndio 
de Nova Iguaçu fizeram o serviço, no início de junho 

Padre Pierre Thoussaint Roy, coordenador geral do Centro de Direitos 
Humanos da Diocese de Nova Iguaçu, em efltrevista à TV Educativa (Ca
(Jal 2), falando da importância da conclusão da Unidade Mista de Saúde 
no Jardim Pernambuco, durante o ''Abraço ao Hospital" realizado no dia 28 
de julho de 2001 

Na "Caminhada dos Sem: promovida pelo Centro de Direitos Humanos da 
Diocese de Nova Iguaçu, percorrendo as principais avenidas da cidade, no 
mês de maio de 2001, a Associação de Moradores de Rosa dos Ventos come
çou a levar a campanha para as ruas e à Imprensa. Detalhe é que na ocasião 
um colunista do jornal "O Dia" fez chacota com a "Caminhada dos Sem: mas 
o processo de reinício das obras do Mini-hospital do Jardim Pernambuco prova
que ele estava mal informado. Na foto, à esquerda, o Padre Pierre Roy, e à
direita o Deputado Artur Messias, durante o movimentJ 

Assista todos domingos pela 
TV BANDEIRANTES - Canal 7 

apresentação de Josemar de Ogun 
6:30 às 7 da manhã 
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E hora de começar a trabalhar pela sede 

própria da Associação em Rosa dos Ventos 
Uma área de 300 metros quadra- a:;dos com frente para a Travessa -�
Oeste e para o "campo do 0 

o feridão"(espaço pertencente a ·2 .8Furnas Centrais Elétricas que é �
aproveitado para futebol) pratica- · ·
mente está definida para abrigar a 1 
futura sede da Associação de Mo
radores e Amigos de Rosa dos Ven
tos e Adjacências. Parcialmente 
murado, só falta a separação do ter
reno da Escola Estadual "João do 
Vale'; esse terreno abrigará vestiá
rios para equipes de futebol, sani
tários, sede administrativa da 
AMAROSA e espaço cultural, qlém 
de outros setores já planeja'dos, 
conforme Jm pré-projeto já elabo
rado pela di@oria. .----
COMEÇO - Para seguir a 
tramitação correta, sem atropelar 
ninguém, o presidente da associ
ação local, Geraldo Magela, e o pri-

· meiro secretário, jornalista Antonio
Daniel de Melo, contactaram a di
retora geral da Escola Estadual
"João do Vale", professora Isabel
Ribeiro, para detalhar os objetivos
do projeto. Por parte da diretora,
que é de família tradicional da re
gião, o incentivo e apoio foram ime
diatos. Daí em diante, aproveitan-

Parte interna do terreno de 300 metros quadrados, que é uma "ponta" 
da área da Escola Estadual João do Vale (antiga Escola Estadual Rosa 
dos Ventos). Embaixo, vista pela Travessa Oeste 

do o bom relacionamento de An
tonio Daniel com o Deputado Es
tadual Delio Leal (ex-prefeito da ci
dade de Paracambi e exercendo o
terceiro mandato parlamentar), foi
apresentada na Assembléia
Legislativa uma Indicação (Núme
ro 4049/2001) à então Secretária
de Estado de Educação, professo
ra Darcília Leite, solicitando a ces
são de uso do terreno especifica
do pelo prazo de dez anos, tendo
em anexo ao projeto as justificati
vas no que se refere ao caráter so
cial do empreendimento. Depois
das devidas medidas burocráticas
na Secretaria de Educação (pas
sando pela Sub-secretaria Adjun
ta de Infra-estrutura, pela Sub-se
cretaria Adjunta de Desenvolvi
mento da Educação e Gabinete
Civil da Governadoria), com apro
vação pelos responsáveis pelo se
tor de obras, só falta a documen
tação final da Procuradoria Geral
do Estado para que a comunidade
ganhe finalmente um terreno em
área bem localizada e daí em di
ante é só começar a construir.
APOIOS - Sem fazer alardes, tra-

r,· nc iros 

(do Stúdio Gianone de Serigrafia) 
além de comerciantes locais, 
anunciantes e outros colaborado
res que deram e dão ajuda neces
sária em muitas ações. 
COMO CONSTRUIR - Se não 
existem recursos financeiros, a As
sociação de Moradores de Rosa 
dos Ventos precisava trabalhar 
muito para readquirir credibilidade 
junto a população, de modo que a 
partir daí possa começar a convi
dar as famílias a participar desse 
projeto social que não é de uma 
ou duas pessoas mas de toda co
letividade e executar um trabalho 
de futuro. 
"Nossa localidade precisa de cre
che, pelo menos um ambulatório 
médico, gerenciamento para co
brar providências das necessida
des básicas da população (ilumi
nação, saneamento, limpeza e 
outros benefícios), mas sem uma 
sede própria as idéias esbarram 
em dificuldades e caem no vazio, 
apesar de nossos esforços. A rea
lidade começa a ser outra, pois o 
terreno é da comunidade e agora 
o trabalho será em primeiro lugar

tr, - . De ois de mais de 

Deputado Delio Leal, autor do 
Projeto de Indicação solicitando 
a área para uso da Associação 
de Moradores de Rosa dos 
Ventos, em Nova Iguaçu 

sa comunidade deveria parar de 
acreditar em conversa fiada de 
profissionais da política e começar 
a agir por conta própria, f ortalecen
do sua instituição e buscar recur
sos sem ter a necessidade de in
termediários ou de enganadores 
ue só re 'udicam o desenvolvi-

FalaSério! 

Bom trabalho ... 

Visual novo 

Devagarzinho, o centro de 
Nova Iguaçu vem sendo mo
dificado, com um novo e agra
dável visual. Uns gostam, ou
tros não, mas a verdade é que 
sempre faltou na cidade um 
planejamento urbaníst ico 
como este que vem sendo 
implantado atualmente e que 
vai reformular todo o miolo do 
centro do município. 

Pois é, a professora Marly da Silva 
Câmara iniciou o seu trabalho à fren
te da Coordenadoria Regional de Edu
cação, em Nova Iguaçu, contrariando 
alguns apadrinhados de políticos, con
forme algumas fontes informaram. 
Tem gente que não deve gostar de tra
balhar, daí a revolta com a nova diri
gente. Competente, ela vai com cer
teza efetuar um bom trabalho, apesar 
das 'Yorças ocultas" ... 

O jornalista Marcos Manso (à direi
ta) é candidato ao Senado Federal 
pelo Partido Geral dos Trabalhado
res - PGT, depois da convenção que 
aconteceu na sede daquela 
agremiação política. Com base na 
Baixada Fluminense, "Marquinhos" 
reconhece que vem faltando uma 
boa representatividade do Estado 
do Rio no Congresso Nacional para 
atrair benefícios para a população e 
investimentos necessários ao cres
cimento dessa unidade da Federa
ção. A briga é grande! ... 

O GRUPO DE AÇÃO AMIGOS 
DO BAIRRO, que iniciou com 
Everaldo Luiz Francisco , Dedé 
Soares, Almir e Marcos Antonio, 
em Miguel Couto, continua aten
to para os assuntos ligados 
àquela região iguaçuana. Claro 
que falta muita coisa para aten
der a população, mas o grupo 
tenta abrir espaços para conse
guir despertar o interesse para 
investimentos sociais no local. 
Uma das idéias é construir uma 
área para a prática de esportes 
próximo da Rua Jessé Cândido, 
num local que é inadequado 
para construções residenciais. 

Existem bons e maus políticos, assim como em 
todas as atividades da vida humana, rn,as há pes
soas que fazem falta na vida pública. E o caso do 
médico Evandro Sardenberg, ex-secretário de 
Saúde de Paracambi e ex-prefeito daquela cida
de, sempre lembrado pelo jornalista Antonio Daniel 
em algumas reuniões, quando tem a oportunida-

de de falar ao público. É do dr. Evandro uma 
frase marcante: "O cidadão não deve permitir 
que os maus políticos sejam sempre vitoriosos. 
As pessoas de bem precisam estar na política, 
porque elas é que fazem a diferença para me
lhorar a sua cidade, o seu Estado e o nosso 
País". 

chuvas trovoadas 

Promessas não cumpridas por políticos sem
pre deixam a população "uma arara". Que o di
gam as famílias que residem nas ruas Laurinda, 
Ar/inda, José Martins, Elisa , Maria Augusta e 
outras localizadas no Bairro Cerâmica, que con
vivem com a lama, buracos e poeira, mesmo 

depois que alguns postulantes a cargos eletivos 
garantiram que iriam asfaltar esses logradouros. 
Os mesmos que prometeram e não cumpriram 
com certeza voltarão de novo agora em 2002,
com a mesma conversa fiada e as mesmas 
mentiras. É uma "cara-de-pau" só essa gente! 

Essa gente não enxerga que é preciso investir em trabalho e educação, a curto, médio e longo 
prazos, para que a violência co0ece a diminuir. Se não houver ações sérias nesse sentido, não 
adianta colocar polícia na rua. E guerra perdida e o prejudicado, como sempre, é o cidadão. 

Dias 5 e 19 de julho, na Praça de São Jorge, 
em frente ao Hospital Iguaçu, acontece a Feira 
de Artesanato, reunindo muita gente boa de toda 
a Baixada Fluminense. E os cursos de Arte e 
Artesanato para Iniciantes e Aperfeiçoamento 

de Técnicas prossegue toda quarta 4. ª-feira de 
cada mês, às 9 horas na Federação das Asso
ciações de Moradores de Nova Iguaçu - MAB. 
Contatos com Vi/ma (2558-8781), Rogério 
(9236-4155) e Cristine (2768-6531).
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e sem vmcu açao o o-pa 
ria com quem quer que seja, a 
AMAROSA vem conseguindo im
pot1antes vitórias. Porém, para não 
cometer injustiças, é necessário 
destacar apoios impot1antes como 
do Deputado Estadual De/ío Leal, 
Deputado Estadual At1ur Messias, 
Governadora Benedita da Silva, 
Senador Geraldo Cândido, 
Adeilson Telles (diretor da CUT-Rio 
e atual Secretário de Estado do 
Trabalho),Sub-secretário de Go
verno Jayme Muniz, José Maria 
(gerente geral da CUT-Gráfica), 
Padre Pierre Roy, Luiz Fernando 

vm e anos e ex,s enc,a, nao e 
possível que Rosa dos Ventos não 
tenha a competência para erguer 
sua sede. Como exemplo, a Asso
ciação do Jardim Tropical, com a 
mesma idade que a nossa entida
de, tem creche, posto médico pró
prio, salão de festas e muitas ou
tras instalações, tudo conseguido 
junto a comunidade, que sempre 
está presente. Aqui só se faz co
branças, mas unir esforças, o que 
é bom para todos, não se conse
gue, o que é uma pena ... Precisa
mos de união!" - declara o primei
ro secretário Antonio Daniel. ''Nos-

men o o a,rro - cone u . 
Contando com a colaboração das 
famílias e de comerciantes esta
belecidos na região, em breve a 
primeira etapa da construção po
derá estar em funcionamento e até 
gerando recursos financeiros para 
as outras fases. Mão-de-obra para 
a construção já foi oferecida volun
tariamente, mas o material neces
sário a ser adquirido é caro e ain
da não há meios de ser consegui
do. Ao longo desse ano de 2002, 
serão criados eventos de maneira 
que se possa arrecadar os recur
sos necessários. 

Comércio local precisa de incentivo para crescer 
Outra "briga" da Associação de Mo
radores de Rosa dos Ventos e 
Adjacências tem sido pelo incentivo 
e fot1alecimento do comércio local. 
Não é à toa, é claro! Com mais lo
jas, haverá a geração de mais al
guns empregos. Por isso, sempre 
que a entidade patrocina faixas ou 
outras propagandas de eventos ou 
datas festivas (Natal, Dia das 
Mães .. .), destaca as frases ''apoio 
do comércio local" ou ''prestigie o 
comércio do bairro'; mesmo sem re
ceber nenhum recurso financeiro 
dos comerciantes. Essa medida é no 
sentido de tentar criar um centro co
mercial forte nas imediações das 
ruas 0/ívia dos Santos, Paulo César, 
J. Cardoso e ao longo da Estrada
da Palhada (em frente ao CIEP 394
- ''Cândido Augusto Ribeiro"· até ime
diações da entrada para o Jardim
Roma e Bairro Civilização).Outras
áreas que precisam ser revit(llizadqs
e que estão carecendo de mbvimeh
tação social e cbme{cial é a Avenida
João do Vale, a antiga Rua Sul, e o
cruzamento de Estrada da Palhada
com Rua Kilvio Santos. Esses três es
paços seriam mais valorizados após
as obras que a Prefeitura ficou de rea
lizar (se realizar!) na região e espera
se que os comerciantes também en
tendam que é preciso investir em di
vulgação e eventos para atrair o con
sumidor para essas localidades. Sem 
investimentos ou atrativos locais, a
tendência é que o comprador passe a
procurar outros lugares para consumo
doméstico ou para o seu lazer.

Rosa dos Ventos já foi um dos melhores bairros de Nova Iguaçu para compras 
e fazer. Era uma referência e hoje está desvalorizado devido ao abandono 

Com relação às obras, se a popula
ção continuar de braços cruzados, 
esperando as velhas e cansadas 
promessas de campanha de candi
datos que só aparecem em época 
de eleição ou confiar nos "cabos 

eleitorais" profissionais que ganham 
muito dinheiro somente para ficar di
vulgando os seus "padrinho$'; a re
gião correrá o risco de passar mais 
alguns anos sem receber a atenção 
do poder público. 

Rua Aristotelina, 16 - Rosa dos Ventos 
Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.276-080 
ir2695-1863(fax) 9235-6424 

e-mai/:gazetaflumiríense@aol.com.br

TERRENO - VENDO 
Ótima localização, rua asfaltada, ilumi
nada e com água, tamanho 10x34 
metros. Ao lado da Igreja Testemunhas 
de Jeová, na Rua Timbaúba, N. 1122-Bair
ro Rosa dos Ventos - Nova Iguaçu. Tra
tar pelo telefone 2698-8531 com Paulo 
Pimentel. R$12.000 à vista. Ac. oferta. 

Chegou a última novidade da Loterj que vai sortear 500 mil reais por semana. 

É a Quina do Meio Milhão. Para concorrer basta comprar o bilhete nas casas 

lotéricas ou no seu jornaleiro e raspar os 5 números. Depois é só torcer enquanto 

você assiste ao sorteio pela TV, toda segunda- feira. Se os seus números forem

sorteados, você leva R$ 500 mil reais em dinheiro vivo. 

Compre também pela intemet: 

www.raspai�-com.br 

Não jogue lixo em esquinas e vias públicas! Jornal dos Bairros 

15 a 30 de Junho de 2002 



ECONOMIA , 
EAQUI 

MESMO! 

Centro Comercial 
Rosa dos Ventos 

Prestigie o Comércio Local! Faça suas compras nas lojas da nossa região! 

ABEL Produtos de Limpeza 
Venda de Hipoclorito e produtos

para limpeza residencial e
comercial em geral. O melhor preço!

i:w:Jl..,.;-� Rua José Ronaldo, 133 
Bairro Tancredo Neves 

Ô Tel.: 2695-2308 
''"'"'""' ,...._ 1/ 

(Ao lado do Carvão da Baixada) 

JOVER CABELEIREIRO 
Infantil e Adulto - Manicure

AR CONDICIONADO - TELEVISÃO
Brinquedos para crianças 

Atendemos sábados, domingos � 
e feriados - Invista no seu visual! 1llf 
Avenida João do Vale, 16 3064-0259

(Antiga Rua Sul) 9184-7937

,-------r:-----

: ANTENAS PARABOLICAS
1 
1 Assistência técnica e manut
1 Comércio e Representaçffo 
1 Aceitamos cartões de crédito

I Direção: Claudeci ---
I Rua Kilvio Santos, n.º 517 ._. I
1 

(Esquina com Rua Bonfim) 2698-9423 IRosa dos Ventos - N. Iguaçu 9724-4894 
'-
--- -

________ .,, 

Vidraçaria Rosa dos Ventos 
lnsul-film - Marcenaria em geral

Portas sanfonadas - PVC - Cristais branco e 
turnê - tampos de vidro para mesas 

QUADROS E MOLDURAS EM GERAL 

Espelhos nacionais e importados. 
Orçamentos sem compromisso 

Estrada da Palhada (próximo do CIEP 
394 e da Igreja de Nossa Senhora da 
Conceiç,ão)Rosa dos Ventos - N. Iguaçu 

+fARMATRIZ
Medicamentos - Artigos de higiene 
Perfumaria - Aplicação de injeções 
A única no bairro aprovada 

h pela Vigilância Sanitária r,w 
Estrada da Palhada, 3584 9232-7488 
Rosa dos Ventos - N. Iguaçu 9615-3330 

,-------------, 

: OIPEFER: 
: • 1 • Materiais para :
1 Serralheria 1
1 Rua Kilvio Santos, 160 1 

: Comendador Soares (atrás do Posto:
Tio Luiz - Saída 185 da Outra) 1 �1!! 26�-�� :.!e.!!':: ,3_6;!!,.7!!)
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\ 
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PAPA-TUDO 

Auto-Elétrica 
ELETRICISTA E BORRACHEIRO 

Dínamos, arranques e 
alternadores à base de troca 

Rua Kilvio Santos, 160 - Rosa 
dos Ventos - Comendador Soares 

Fones 2667-7283 e 9157-9599 

-' 
C.G.R. CONTA ILIDADE

Contabilidade e Autonomias
Assessoria Fiscal 

Legalização de Firmas 
Imposto de Renda 

Cláudio Gomes Ramos 

Travessa Oeste, n.º 6 2695-1612 
Rosa dos Ventos 9225-2533 

Algodóo Doce
Para festas infantis, eventos 
comunitár"os, aniversários e 
outras reuniões sociais. 
PREÇO BARATÍSSIMO 
Faça a alegria da garotada •e• 
e o sucesso da sua festa! 2695-1531 

Rua Noroeste, 186 

Direção: MILTOM E MIL7i

Panificação - Doces - Laticínios 
Produtos alimentícios em geral 

Bebidas nacionais e estran eiras 

Câmara de Nova Iguaçu 
debate emprego, trabalho e 

renda na Baixada Fluminense 
A Audiência Pú- __........,. 
blica proposta 
pelo vereador 
Carlos Ferreira 
(foto), realizada 
no dia 22 de maio 
na Câmara de 
Nova Iguaçu dis
cutiu o tema "Em
prego, trabalho e 
renda na Baixada 
Fluminense", ten
do como 
debatedores o 
Secretário Esta- �--= 
dual do Trabalho, Adeilson Ribeiro Teles, e o se
cretário Municipal de Trabalho e Emprego, Miguel 
Ribeiro. 
O problema do desemprego no Brasil é devido a 
política econômica praticada pelo Governo 
Fernando Henrique, que privilegia o capital finan
ceiro em detrimento do capital produtivo, gerador 
de empregos e desenvolvimento, disse o Secretá
rio Estadual do Trabalho, Adeilson Teles, que abriu 
a audiência alertando que para gerar emprego e 
desenvolvimento é necessário mudar os rumos da 
política brasileira. "A idéia de que resolveremos a 
crise na geração de �mpregos com flexibilização 
das leis trabalhistas é falsa e desastrosa. A 
flexibilização significa na prática, para o trabalha
dor, a precarização do trabalho: o trabalhador tro
ca suas férias, seu descanso semanal, sua hora 
extra, pela manutenção de seu posto de trabalho. 
Aceita reduzir jornada de trabalho com redução de 
salário. A flexibilização tem sido perversa para o 
povo brasileiro". Quanto à geração de empregos, o 
secretário lembrou que não é possível gerar novos 
postos de trabalho formal sem desenvolvimento 
econômico sustentável, e que desenvolvimento pre
cisa de crédito. "No ano passado, o Brasil conce
deu de crédito apenas 25% do total do PIB (Produ
to Interno Bruto), enquanto os países desenvolvi
dos concedem de crédito em média 105% do PIB", 
salientou Adeilson Telles. 
Ao falar da Baixada Fluminense, Adeilson Teles co
locou como grande desafio fazer com que a rique
za produzida na Região Sudeste traga benefícios 
para essa área do Estado do Rio de Janeiro, tendo 
em vista que 35% de toda essa riqueza passam 
pelas 13 cidades que a compõem. Por fim relatou 
um problema de organização dos instrumentos da 
política de geração de empregos: os Centros de 
Oportunidades, quando iniciam as inscrições para 
determinados cursos oriundos do FAT - Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - não incluem automatica
mente o aluno no seu cadastro de desempregados. 

"Num mundo onde a 
tecnologia está ex
tremamente avança
da, não é possível 
não ter uma cone-



1 Consertos de Televisores (P&B e 1 
1 Cores), Equipamentos de Som, I

I 
CDs, Caixas Acústicas, Walk-man, 

I 
I Aparel�os_ Eletrônicos em Geral

Rua K1lv10 Santos · ---
1 

1 (Esquina com Estrada da ._ 1 
1 Palhada) - Rosa dos Ventos 9119-1005 1
, _____________ ,,, 

1 Avenida Recife, 200 • Jardim Pernambuco 1
1 Nova Iguaçu �2695-2293 1
1 LOBATO CARROCEIRO 1 
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esdomês 

"Harry Potter e a pedra filosofal" - Nesse filme en
cantador, adaptado do mágico best-seller de J. K. 
Rowling, Harry Potter descobre no seu décimo-primei
ro aniversário que é órfão de dois poderosos bruxos e 
que possui poderes mágicos. Na Escola de Magia e 
Bruxaria de Hogwarts, Harry embarca na maior aven
tura de toda a sua vida. Ele aprende a jogar quadribol, 
participa de uma emocionante partida de xadrez com 
peças vivas e enfrenta o "Bruxo das Trevas". 
''Atrás das linhas inimigas" - Com Gene Hackman e 
Owen Wilson. "Conquistou uma vitória espetacular'; pu
blicou o Time Magazine. Nesse ambicioso filme de ação, 
trazendo estímulos explosivos a cada minuto, a guerra 
parecia ter acabado, mas a luta pela sobrevivência esta
va só começando. Depois de ser atingido durante uma 
missão de reconhecimento na Bósnia, o comandante da 
Marinha Americana Chris Bumett (Wilson) precisa lutar 
para permanecer vivo e escapar das hostis forças sérvias. 
Correndo contra o tempo, seu comandante (Hackman), 
designado para encontrar Bumett, arrisca tudo e contra
riando orientações expressas da OTAN envia uma rene
gada para a missão-resgate, para trazer um herói ameri
cana de volta para casa. Muita ação e adrenalina. 
• Sugestões de Cigana Locadora - Estrada da
?alhada, 3648 - Bairro Rosa dos Ventos - Nova Iguaçu.

O EDUCATIVO 

ROSA DOS VENTOS 

Ensino de qualidade com uma 
equipe de profissionais gabaritados 
e especialmente treinados . e\ta à
Quadra poli-esportiva ��rSét\eS 
Piscina - Parque coberto 0·� 

Bebedouros com água gelada 

RUA FRANCISCO LUCAS, 133 
ROSA DOS VENTOS ir 2667-8297 

BETO 
Pneus 

A segurança em seu carro

para você e sua família. 
PNEUS NOVOS E 

RECAUCHUTADOS 

Rua Kilvio Santos, esquina com 
Rua Bonfim - Rosa dos Ventos 

Clínica Geral, Endodontia e 
Correção Dentária 
Convênios: Vale Sul, Nuclep, GEAP,
Cloedental, Correios 11 lnterodonto 

Willian Batalha 

Cirurgião-dentista 
Rua Nilo Peça11ha, 301 - Sala 

401 (Esquina com Travessa 
Almerinda Lucas de Azeredo) 

Centro - Nova Iguaçu 
112667-4829 e 3779-0095 

CARNES E DERIVADO 
Produtos da melhor r 

procedência 
GELO E CARVÃO 
Direção: Gelson • Gerton - Evan ro 

Estrada da Palhada, 
Nº 3626 - Fone 2767-2993

1 AUTOPEÇAS 1
1 OFICINA MECANICA 1 
1 Reboque de veículos 1

I R K·1 . S , d P I
1 ua I v10 antos, atras o osto 1 
1 Tio Luiz - Rosa dos Ventos 1 
1 Nova Iguaçu ir2768-4613 1 
, ____________ ., 

Venha comP,rar GÁS com�o? 
Meu GAS é MINAS GAS, 

a chama que satisfaz! 
Pode telefonar, que vai durar muito mais! 

Entrega domiciliar, 
sem nenhum custo a mais! 

0)9262-7361 
Direção: JOSÉ LUIZ 

Rua Kilvio Santos, esquina com Rua 
Aristotelina - Rosa dos Ventos 

desse disponibilizá
los para o mercado, 
por isso estamos re
solvendo tais pro
blemas", disse 
Adeilson. 
O Secretário Muni
cipal de Trabalho e 

Teles Emprego, Miguel 
Ribeiro, disse que 

havia assumido aquela pasta há pouco tempo e que 
faria uma reunião com o Secretário de Indústria e 
Comércio, Paulo Saldanha, para exigir o cumpri
mento da lei municipal que dá incentivos à implan
tação de micro e pequenas empresas na cidade. O 
vereador Carlos Ferreira, do Partido dos Trabalha
dores, que também presidiu a mesa de debates, 
lembrou que a principal atividade econômica de 
Nova Iguaçu está ligada ao terceiro setor (comér
cio e serviços). São 3.686 empresas de comércio e 
prestadores de serviços somente no centro da ci
dade. 
Participaram da solenidade diversos representan
tes de partidos políticos, ONGs (organizações não 
governamentais), associações de moradores, sin
dicatos, alunos do curso pré-vestibular para negros 
e carentes, alunos da Escola Estadual Professor 
Leopoldo Machado e o Padre Pierre Roy, do Cen
tro de Direitos Humanos da Diocese de Nova 
Iguaçu. 

,.--------------" 
1 Fraldas Descartáveis 1 
1 40fraldasR$10,00(P) 1 
1 �� 36 fraldas R$10,00 (M) 1 
1 32fraldasR$10,00(G) 1 
1 �� ... , Fraldas Geriátricas 1 
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1
I Travessa Noroeste, N. 11 20 - Rosa dos Ventos I
1 

Comendador Soares - Nova Iguaçu 
1r 2695-1 688 (Edna) 1
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REVENDEDORAS • PRECISA-SE 

Inscreva seus filhos num 
� 

clube que é vencedor e 
nesse projeto campeão! 
Coord.: Prof. Carlinhos 

Ganhe dinheiro 
se1n sair de casa.! 
Revenda de roupas masculinas, 
femininas, infantis e lingeries. 

Estamos cadastrando novas Promotoras. 
Ligue para 

3339-7625 e 9316-4135 
Não perca tempo, 

venha trabalhar conosco! 

Jornal dos Bairros 

15 a30 de Junho de 2002 

, , 

Mantenha a Cidade limpa. E bom para a saúde. E bom para você! 
Gráfica 

Antonio Daniel 2695-1863 



Rosa dos Ventos, Tancredo Neves, Vila Soares e Civiliza�ão estão abandonados! 

A Avenida João do Vale (antiga Rua Sul} está em péssimo estado, 
sem ne,nhuma conservação desde que foi asfaltada, há mais de seis 
anos. E um centro comercial que não evolui, cheio de buracos ... 

Já que não dá para confiar no poder público, os moradores da Rua 
Bonfim se reuniram em mutirão, compraram materiais e resolveram 
mais uma vez tentar solucionar o problema de enchentes naquele 
logradouro. Na realidade é um paliativo, pois uma solução definitiva 
seria uma obra de saneamento e drenagem em toda a região da Vila 
Soares, Tancredo Neves e Rosa dos Ventos. O manilhamento da rua 
e as caixas de passagem foram comprados e colocados pelos própri
os moradores. Para completar, a Rua Bonfim não possui iluminação 

Estrada da Palhada, próximo à Rua Paulo César, uma cratera no meio 
de uma ponte. Cadê a Secretaria de Obras da Prefeitura, que não faz 
nada para eliminar esse perigo?! 

Mais um desrespeito com o contribuinte e moradores de Rosa dos 
Ventos: a empreiteira que fez as obras na Rua Paulo César utilizou 
manilhamento que foi colocado pelos próprios moradores. O contrato 
com a Prefeitura determina que as obras seriam de revitalização, sa
neamento, drenagem e pavimentação. Quem fiscaliza essas obras? 
Reclamar a quem? (Na placa não há o responsável técnico da obra) 

Quando chove, os moradores do Bairro Tancredo Neves sofrem com 
o esgoto que invade as ruas, com sérias ameaças à saúde de adul
tos e crianças. A Prefeitura fez a licitação para sanear e asfaltar mais
de dez ruas da localidade, mas até agora nada foi providenciado e as
famílias que ali residem continuam aguardando providências das au
toridades municipais

Rua José Ronaldo, no Bairro Tancredo Neves, próximo da Rua Kilvio 
Santos. Aqui o acúmulo de lixo se mistura com esgoto, água da chu
va e muita lama. Passagem obrigatória dos moradores, que fazem 
malabarismos para transitar pelo local. Esse "espetáculo" de aban
dono fica bem próximo a dois campos de futebol, onde adultos e cri
anças praticam esportes, ou seja o risco de contaminação de doen
ças é muito grande 



, 

tas ao longo de vários anos, pagando a '1axa" que era cobrada nas 
contas da Ught 

O canal que sai do Bairro Rodilândia, recebendo a água da fábrica da 
"Coca-Cola" e atravessa a Rodovia Presidente Outra, passa pelos 
fundos de várias residências do Bairro Tancredo Neves até chegar 
perto da Avenida João do Vale (Rosa dos Ventos), onde não há uma 
ligação adequada para receber o grande volume de água. Como está 
assoreado, esse canal provoca enchentes em dois bairros, com re
flexos também na Rua Bonfim, na Vila Soares ... 

Esse esgoto a céu aberto já se tornou crônico na Rua Norte (Rosa 
dos Ventos). Uma equipe da Prefeitura já fez um reparo há vários 
meses, mas a situação precária contínua e as águas sujas fluem pelo 
asfalto até chegar no Rio Botas. Ou seja: é feio e malcheiroso, causa 
mau aspecto, é uma ameaça à saúde dos moradores e ainda é um 
verdadeiro crime ambiental. São muitos predicados para uma rua só! 

"Esqueceram de nós!" (Parte JJ 

Outra reivindicação popular é no sentido do retorno da "Viação Mi
rante'; que fazia com competência a ligação de Rosa dos Ventos até 
Edson Passos, passando por Comendador Soares e centro de Nova 
Iguaçu. Não faltavam ônibus e os passageiros eram sempre bem 
servidos pela empresa, cujos profissionais rapidamente se integra
ram à comunidade. Há muitas queixas de passageiros a respeito dos 
horários das empresas que atualmente atendem a região. Fora isso, 
como a foto também comprova, embora seja um cruzamento muito 
perigoso, esse encontro entre a Rua Kílvío Santos e Estrada da 
?alhada não possuí qualquer sinalização, embora a Associação de 
Moradores tenha enviado ofício à Secretaria de Coordenação do Trân
sito - S-COSITRAN - mas nada foi providenciado, enquando os aci
dentes e atropelamentos continuem a acontecer 

PARODIANDO o filme "Esquece
ram de Mim'; o Jornal dos Bair

ros mostra a situação crítica en
frentada pelas famílias que resi
dem nos bairros Rosa dos Ven
tos, Tancredo Neves, Vila Soares 
e parte do Bairro Civilização, este 
último no trecho situado entre o 
CIEP 394 e a Rodovia Presiden
te Outra, onde saneamento bási
co, urbanização e asfalto são so
nhos distantes, embora o convê
nio assinado entre o Governo do 
Estado e a Prefeitura, no valor de 
quase 105 milhões de reais ti
vesse despertado a esperança 
de melhoramentos em toda essa 
região. Aliás, a se analisar o que 
a Prefeitura fez ao redor, esses 
bairros citados viraram uma "ilha 
de abandono'; com buracos, es
gotos a céu aberto, lama e poei
ra, cercados por vários outros lo
cais iluminados, bem sinalizados 
e asfalta dos. 
QUANDO CHOVE, o quadro é 
crítico, com a formação de gran
des lagos de esgoto misturado 
com água de chuva no Bairro 
Tancredo Neves, onde a lama e 

Atropelamentos e mortes na Estradada Palhada 
em frenteaoCIEP 394em Rosa dos\entos 

Em um de seus trechos mais movimentados, 
a Estrada da ?alhada virou pista de corrida 
para motoristas imprudentes, que colocam em 
risco a vida de crianças, adultos e idosos que 
circulam nas proximidades do centro comerci
al existente nas ruas Paulo César e Olívia dos 
Santos, em frente ao CIEP 394 "Cândido 
Augusto Ribeiro Neto"r em Rosa dos Ventos. 
Vários acidentes têm acontecido e vítimas fa-

tais foram registradas em algumas ocasiões, des
pertando a revolta e a indignação de comercian
tes, estudantes e moradores. 
É necessário que a S-COS!TRAN coloque sina� 
/ização na área, incluindo redutores de veloci
dade na pista, o que daria alguma segurança no 
local, estão sugerindo alguns comerciantes e 
professores do Cf EP 394. Colocar agentes de 
trânsito ou policiais não resolve a situação. 

o lixo nas esquinas completam a
má aparência. Em algumas ruas
do Bairro Civilização, a água já
causou estragos e prejuízos em
residências. Na Vila Soares, sem
um sistema de saneamento que
suporte o volume de água das
chuvas, as ruas Aristotelina e
Bonfim são muito afetadas.
O CONJUNTO Residencial Rosa
dos Ventos, que atualmente dá
nome ao bairro, por ter se torna
do uma referência regional na ci
dade de Nova Iguaçu, também
sofre. O sistema de esgotamen
to sanitário e pluvial é o mesmo
de trinta anos atrás, assoreado e
sem manutenção, resultando em
enchentes, o que não acontecia
há algum tempo, em especial no
cruzamento de Rua Sudeste com
a Avenida João do Vale (antiga
Rua Sul). Os buracos estão pre
sentes em todas as ruas, as ár
vores que embelezavam o con
junto muitas foram derrubadas,
enfim o abandono desvaloriza
uma localidade que já teve inten
sa movimentação social, com um
comércio de bom porte e servia
de referência para os moradores
da cidade. O esporte, que já foi
uma das atividades mais intensas
também vem sofrendo desgaste,
sem incen_tivos e apoio.
AS OPÇOES de lazer são pou
cas, fruto logicamente da falta de
uma ação política que objetive o
crescimento social e econômico
de toda a região, que mesmo as
sim possui uma população nume
rosa. Com investimento de infra-

estrutura, o comércio viria a flo
rescer e gerar empregos, uma 
outra grande necessidade. 
REVOLTA - Em março do ano
passado (2001) a Prefeitura pu
blicou o resultado de várias licita
ções envolvendo a verba de qua
se 105 milhões que o Estado re
passaria para obras em 77 bair
ros iguaçuanos, que beneficiariam 
mais de 600 ruas. Rosa dos Ven
tos, Tancredo Neves, Vila Soares 
e a parte esquecida de Civilização 
estavam na relação, mas de todo 
um grande grupo de obras prome
tido somente uma rua foi "brinda
da" (a Paulo César), assim mes
mo com falhas, como é compro
vado nesta página. Não há expli-

. cações do Secretário de Obras da 
Prefeitura, César Mariano, que já 
foi convidado várias vezes a visi
tar a região - sendo que em duas 
ele confirmou a ida - mas o titular 
dessa pasta deve ter esquecido 
que nesses bairros residem famí
lias que pagam impostos (até al
tos demais) e vêm sendo desres
peitados em seus direitos essen
ciais - e vida djgna é um deles. 
A INDIGNAÇAO é geral, acusam 
inclusive a Governadora 
Benedita da Silva pela paralisa
ção das obras, como se fosse ela 
a culpada desse abandono de 
mais de trinta anos, embora es
teja há pouco mais de dois me
ses à frente da administração 
estadual. A cidade possui vários 
deputados federais e estaduais 
e vinte e um vereadores, e em 
nenhum momento essas autori-

Não jogue lixo em esquinas e vias públicas! 

Fotos e textos: Antonio Daniel de Melo 

dades estiveram presentes na re
gião para esclarecer ou brigar 
pelas reivindicações das comu
nidades. Não existe uma 
representatividade política local, 
apenas aproveitadores que le
vam o voto nas eleições e deixam 
a população ao "Deus dará". Os 
"cabos eleitorais'; os profissio
nais da política e tantos candida
tos que surgem nesses bairros 
não movem ou moveram sequer 
uma palha para mostrar que era 
importante trazer esses benefíci
os para a região, que agora está 
cada vez mais descrente e revol-
tada pelo abandono. 
"ESQUECERAM DE NOS" 

(PART E li - ''A Revanche") - A 
partir de 6 de julho, começa a pro
paganda eleitoral e as eleições 
serão no dia 6 de outubro, domin
go. As ruas estarão cheias de 
gente pedindo o voto da popula
ção, será a hora de cobrar dos 
candidatos que irão aparecer o 
que eles fizeram em benefício 
desses bairros. Vão fazer chur
rascos, dar brindes, bolas e ca
misas de futebol,· vão mentir, pro
meter o que não vão cumprir. .. 
Será a hora do morador fazer a 
sua parte: Não se deixar enga
nar e exigir dignidade e respeito, 
escolhendo gente séria que ve
nha realmente representar a re
gião e conseguir os benefícios 
que as famílias precisam e me
recem. E $Se abandono tem que 
acabar! E uma vergonha! 

Jornal dos Bairros 

15 a 30 de Junho de 2002 
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ESTAMOS VIVENDO uma nova era no Estado do Rio de Janeiro, 
onde está inserida a chamada "Cidade Maravilhosa"! PELA PRI
MEIRA vez, um partido que até há pouco tempo era constituído 
por uma classe exclusiva de trabalhadores e trabalhadoras desse 
rico e miserável País assumiu um dos mais importantes estados. 
Um partido que em seus vinte e dois anos de dura caminhada foi 
discriminado por banqueiros, industriais, investidores e 
especuladores, em suma, pela grande maioria daqueles que com
põem a elite entre nós, simples mortais. 
PARA ACENTUAR ainda mais essa inversão política, quem assu
miu o posto de governo do Estado é uma negra de relacionamento 
estreito com o Morro (comunidade) Chapéu Mangueira, onde criou 
filhos e viu nascer netos. 
ESSE MESMO PARTIDO, pela sua insistente coerência discursiva 
a favor das massas, ainda tem uma chance real de fazer de manei
ra democrática um metalúrgico nordestino como Presidente da 
República Federativa do Brasil. Fim dos tempos? Não! Isso poderá 
ser o ,começo dessa nova era ... 
POREM, ISSO não basta, nem bastará, para mudar o rumo de 
tantas comunidades espalhadas em milhares de cidades. CHA
MAMOS a uma reflexão os órgãos públicos e seus responsáveis a 
uma devida postura diante da sociedade civil organizada: A minha 
(nossa) questão é mais importante que mil governos, é uma ques
tão que, se para o poder público é graveto sob soberbas toras roli
ças, para nós dessas comunidades - sem lazer, sem saúde, sem 
educação - significa a auto-estima humana, o respeito àqueles que 
mesmo sem pusse vão às urnas em todos os pleitos e elegem 
vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores e Pre
sidente da República; e estes nomeiam seus ministros e secretári
os, que supostamente cuidarão da complexidade. das prefeituras, 
dos estados, do País, para o bem-estar da nação. 
A NÓS CABE RETRIBUIR os bons préstimos com impostos pagos 
(e bem cobrados), mas podemos - e aí também supostamente - rei
vindicar direitos e apresentar demandas, reivindicar esclarecimentos 
e cobrar ações públicas. Porém, essas demandas nos parecem ser 
medidas por algum tipo de escala de importância governamental em 
todas as instâncias. 
ESTAMOS ficando cansados de ser tripudiados, esnobados, sabo
tados, manobrados, mas ainda esperamos, e temos esperança, 
que a nossa voz possa ter ressonância em um futuro muito próxi
mo. 
TALVEZ A MINHA (nossa) frustração com os órgãos públicos sirva 
de alerta para esse governo que acaba de se instalar no Estado do 
Rio de Janeiro, berço da "Cidade Maravilhosa", e quem sabe ajude 
ao próximo Presidente da República a entender melhor o que pen
sam as comunidades com relação ao nosso relacionamento com o 
poder. 
PARA TERMINAR esse artigo e dar um entendimento melhor ao 
seu conteúdo, quero destacar aqui o nome do Deputado Estadual 
Artur Messias, que mais uma vez atendeu o convite feito pela As
sociação de Moradores de Rosa dos Ventos e Adjacências para 
participar de uma reunião onde respondeu a perguntas, com res
postas esclarecedoras, sobre o Hospital de Jardim Pernambuco e 
do convênio de 105 milhões de reais do Governo do Estado com a 
Prefeitura de Nova Iguaçu, para obras de drenagem, saneamento 
e pavimentação em 77 bairros da cidade, num volume de quase 
650 ruas. 
ESSE ENCONTRO ocorreu no dia 22 de junho no CIEP 394 "Cân
dido Augusto Ribeiro", na Estrada da Palhada - Rosa dos Ventos. 
Queremos também lamentar a ausência dos senhores Jorge 
Florêncio, Secretário de Desenvolvimento da Baixada Fluminense: 
e César Mariano. Secretário de Obras da Prefeitura da Cidade de 
Nova Iguaçu. Talvez eles não tenham entendido o verdadeiro sig
nificado das palavras auto-estima da pessoa humana ou ainda
de s 

· • · , 

Cantor Carlos Dafé quer "matar 
saudades" de Rosa dos Ventos 

Com toda a sua simpatia e nhos, como aconteceu há 
brilho pessoal que lhe são quatro anos na "I Festa da 
peculiares, o cantor e com- Primavera" e se emocionou 
positor Carlos Dafé ao encontrar amigos e mui
confidenciou ao jornalista tos fã.s. "Tuninho, meu ami
Antonio Daniel a vontade go, eu vou lá de novo abra
de se apresentar novamen- çar aquela gente maravilho
te para o público de Rosa sa que você me apresentou", 
dos Ventos e bairros vizi- garantiu Daf é. 

.,,. 

Area de esporte e lazer totalmente sem conservação 

Enquanto muitos bairros de 
Nova Iguaçu brigam para con
seguir um espaço para práticas 
esportivas, a quadra construída 
na Rua Norte, no Bairro Rosa 
dos Ventos vem se degradando 

devido a ação do tempo e da 
falta de conservação. 
Construída no terreno perten
cente à Associação de Morado
res do Bairro que precisava cri
ar um espaço de lazer para a co-

munidade e no futuro erguer 
também no local a sua sede ad-

. ministrativa, a quadra poli-es
portiva virou um esqueleto feio, 
esburacado, quase sem uso. 
Recém-empossado no cargo de 
Secretário de Esportes, Turismo 
e La.zer da Prefeitura da Cida
de de Nova Iguaçu, o médico 
Marcos Ribeiro será procurado 
pelo secretário da associação de 
moradores, Antonio Daniel de 
Melo, quando será solicitada 
novamente a recuperação da
quele patrimônio da coletivida
de, já que o primeiro pedido f ei
to na gestão anterior não foi 
atendido. 

La,nçado em Nova Iguaçu programa 
de combate à desnutrição infantil 

A fome é mais uma entre tantas 
outras dificuldades enfrentadas 
pela população dos treze muni
cípios da Baixada Fluminense, 
que sobrevive ainda com o de
semprego (talvez o pior dos ma
les), a violência e a desatenção 
dos poderes públicos. E para 
partir para uma ação concreta no 
sentido do combate à desnutri
ção infantil nessa região é que foi 
lançado o "Programa de Comba
te à Desnutrição Infantil na Bai
xada", em encontro acontecido 
na sede da Secretaria da Baixa
da, no dia 13 de junho (Dia de 
Santo Antonio - padroeiro de 
Nova Iguaçu e de Duque de 
Caxias). 
Entre muitas autoridades presen
tes, foram convidados para com
por a mesa diretora da solenida
de o Bispo de Duque de Caxias, 
Dom Mauro Morelli; Jorge 
Florência, titular da SEDEB; 
Adilson Pires, prefeitos Antonio 
de Carvalho, André Ceciliano e 
Farid Abrahão; e re ' i -

desnutrição" - declarou. "Poderão 
pensar que para nós nesse mo
mento seria mais fácil chegar e 
colocar aqui um elenco de ações 
de governo para convencê-los 
que estamos trabalhando ... Mas 
isso só seria possível se tivésse
mos um estilo de governo que 
não combinasse com os princí
pios democráticos de organiza
ção da sociedade e nós somos 
um governo de diálogo e de par
cerias, de parcerias responsá
veis, que não têm religião, não 
têm partido político, nós estamos 
aqui em defesa do interesse da 
população, nesse caso, em par
ticular, de nossas crianças", adi
antou a governadora. 

- Esse mapa degradante da
desnutrição brasileira, aviltante 
diante dessa injustiça que todos 
nós brasileiros convivemos há 
décadas, tem encontrado eco no 
Estado do Rio de Janeiro, e nós 
estamos incomodados com isso, 
temos que fazer a hora e a hora 
' 
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Bispo de Duque de Caxias, Dom Mauro 
More/li (à direita), observado pelo Secretá
rio de Estado de Saúde, Leôncio Feitosa 

EM DESTAQUE 

A dupla Miltom e 
Miltinho, que co
manda a Padaria 
Giras sol de 
Iguaçu, na Aveni
da João do Vale, 
em Rosa dos Ven-

PITTONIL está 
na luta pela 
comunidade 

Devido ao abandono em que vivemos, 
se fez necessário a criação de um 
Centro Comunitário para organizar, co
ordenar e dirigir a luta pelo desenvol
vimento da área compreendida pelos 
bairros Jardim Pitoresco, Jardim 
Nazaret, Jardim Naza, Bairro //ma e 
adjacências. O nosso centro comuni
tário foi fundado em 1997 e tem como 
sigla PITONNIL, tendo à frente pes
soas responsáveis e da maior respei
tabilidade na comunidade. 
Ao fundarmos a instituição elabora
mos um plano de metas que tem por 
objetivo fazer dos bairros da região 
um lugar melhor para se morar e vi
ver no município de Nova Iguaçu. No 
desenvolvimento da luta para reali
zar o nosso plano de metas, tivemos 
parcerias com o Poder Legislativo do 
município e do Estado. Conseguimos 
com isso fortalecer uma longa bata
lha para asfaltar a Estrada Dr. Mário 
Pinotti, conseguimos também a co
leta regular de lixo na região, o que 
não era feito. E para acelerar a che
gada do desenvolvimento a empre
sa de ônibus Evanil abriu uma linha -
Nova Era até a Central do Brasil -
cujos veículos circulam pela Rua Dr. 
Mário Pinotti de meia em meia hora. 
É preciso que fique bem claro que 
com a luta organizada a comunida
de conseguirá trazer mais benefícios 
para o progresso dessa imensa loca
lidade. 
Aproveitamos a oportunidade para re
gistrar que neste ano fizemos um 
mutirão contra a dengue, intensifica
mos uma campanha exclusivamente 
nossa, inclusive sem qualquer interfe
rência do poder público, usando recur
sos próprios e muitas outras ações. 
Na esperança de que podemos con
tar com a participação dos moradores 
locais e respectivas famílias, aprovei
tamos para confirmar nossa confian
ça de que se cada um de nós cumprir 
o nosso dever teremos os nossos bair
ros bem desenvolvidos e nossos di
reitos de cidadão respeitados.

•Juventino Barros Filho



Terreno no Jardim Nova Era 

continua abandonado e sem uso 
No ano passado, após reuniões com 
integrantes da comunidade e ex-di
retores da Associação de Morado
res do Bairro Jardim Nova Era, foi 
iniciado um movimento para a fun
dação de uma escola de samba no 
terreno pertencente àquela entida
de comunitária. Sem uso, quase um 
ano depois, a área continua servin
do para nada, embora a intenção 
tenha sido fazer construções que de
pois retornariam para a propriedade 
da Associação. Era uma parceria 
que traria vantagens para o comér
cio local, que seria movimentado e 
criaria também opções de lazer e 
cultura, o que não existe hoje e é 
assunto de extrema necessidade, 

em especial para a juventude, que 
precisa mostrar o seu potencial. 
O Rei Momo oficial da Cidade do 
Rio de Janeiro - A/ex Oliveira - visi
tou o bairro e se prontificou a cola
borar; as escolas de samba Tradi
ção e Leão de Nova Iguaçu também 
queriam ajudar. Infelizmente, algu
mas pessoas que não têm visão de 
futuro resolveram ficar contra. 
Fecharam o terreno, colocaram pla
ca contra a iniciativa, não fizeram 
nada e o bairro Nova Era continua 
largado, sem lazer, sem mobilização 
social, sem atrações. 
Perdeu a comunidade, devido o 
despreparo de uma meia-dúzia atra
sada e não identificada. (A.D.M.) 

Lideranças iguaçuanas querem 
apoiar o pré-candidato Luiz Sérgio 

Lideranças de Nova Iguaçu 
vêm amadurecendo entendi
mentos visando apoiar a can
didatura do Deputado Federal 
Luiz Sérgio (foto) à refeição, 
em 6 de outubro. O ponto-base 
dessa discussão tem sido o tra
balho do parlamentar no Con
gresso Nacional. 
Luiz Sérgio foi eleito Depu
tado Federal em 1998 pelo 
Partido dos Trabalhadores. 
No Congresso tem lutado de 

Jornal dos Bairros 

15 a 30 de Junho de 2002 

forma intransigente pelos in
teresses dos trabalhadores e 
do povo fluminense, sendo 
eleito um dos parlamentares 
mais atuantes no ano 2000; 
eleito também um dos vice-lí
deres do PT na Câmara Fe
deral. 
É reconhecido pela sua ética, 
seriedade, honestidade e além 
disso tem experiência admi
nistrativa, pois foi vice-pref ei
to e prefeito do município de 
Angra dos Reis no período·de 
1989 a 1996. Sua história de 
lutas políticas começou no 
movimento sindical, quando 
foi eleito diretor do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Angra 
dos Reis em 1984. 
BAIXADA - Entre as emen
das apresentadas ao Orça
mento da União para o pre
sente ano, de autoria do De
putado Federal Luiz Sérgio, 
está a liberação de recursos 
para projetos integrados de 
Educação Ambiental - aqui
sição de equipamentos para 
a Reserva Biológica de 
Tinguá (Nova Iguaçu). Para 
o município de Paracambi,
fez solicitação para liberação
de recursos a serem aplica
dos em ações de infra-estru
tura urbana e implementação
das Ações de Saúde da Fa
milia - PSF.

•. 
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Deputado Estadual Artur Messi-
as, vereadores André Taffarel, 
Tuninho do PT, Carlos Ferreira, 
José Zumba e Flávio Nakan; dr. 
Paulo Santana (coordenador do 
Hospital Geral de Saracuruna), 
Jerry Simões, o presidente da Fe
deração das Indústrias do Esta
do do Rio de Janeiro - Eduardo 
Eugênio Gouveia Vieira e outras 
personalidades. 
DISCURSOS - Falando sobre a 
ação iniciada agora em junho, 
desde as primeiras idéias, a ex
periência adquirida nas comuni
dades observando as suas difi
culdades, até a montagem do 
projeto inicial, o Bispo Dom 
Mauro Morelli fez emocionada 
apresentação do trabalho, fazen
do ainda uma convocação da so
ciedade para apoiar o programa. 
Também fizeram uso da palavra 
o Secretário da Baixada, Jorge
Florêncio, o prefeito de São João
de Meriti - Antonio de Carvâlho -
em nome da Associação dos Pre
feitos da Baixada; e o presidente
da FIRJAN, Eduardo Gouveia.
BENEDITA - Ao iniciar seu dis
curso, a Governadora Benedita
da Silva fez uma saudação a to
dos os presentes, afirmando a
sua satisfação em estar ali
reassumindo compromissos co
nhecidos em sua trajetória nos
movimentos sociais. "Estamos
aqui para que a Secretaria de
Desenvolvimento da Baixada te
nha uma relação mais estreita
com os prefeitos e que nós pos
samos através dessa iniciativa de
D. Mauro Morelli reafirmar o com
promisso com nossas crianças,
o compromisso de combate à

o seJa es ra eg1co, porque
não só o Brasil, como também o 
Estado do Rio de Janeiro, não há 
planejamento para nada, a não 
ser uma série de ações sobre
postas e nenhuma delas dá com
bate à desnutrição, à fome, à mi
séria, ao desemprego, à falta de 
saúde, e às vezes os esforços 
são canalizados para poucos, en
quanto poderíamos atingir mui
tos. E é nesse sentido, indepen
dentemente do processo ser cur
to, nós queremos que até o dia 
31 de dezembro possamos ter 
um entendimento, um planeja
mento, que envolva desenvolvi
mento econômico. Nós temos 
que trabalhar a inclusão social, e 
não se félz com palavras de or
dem, não se faz apenas com 
esse diagnóstico nas mãos, mas 
se faz com ação e é por isso que 
estamos aqui unidos, com nos
sos prefeitos, colocando a mão 
na obra e vamos construir juntos 
essa possibilidade, até pensar 
em uma sociedade mais demo
crática, mais fraterna e igualitá
ria", concluiu Benedita da Silva. 

Vila Areia Branca 
quer melhoramentos 

Moradores da localidade da Vila Areia 
Branca, no bairro Jardim Nova Era - Nova 
Iguaçu, estão se reunindo aos sábados, 
articulando mais uma frente de trabalho 
para reivindicar soluções para os proble
mas da área, esquecida pelas autorida
des municipais. Ruas esburacadas, falta 
de iluminação e muitos outros problemas 
têm sido registrados, o que levou várias 
pessoas a buscar essa iniciativa defor
ma a atuar de maneira organizada, mas 
para fazer pressão popular junto as au
toridades. 

SEJA LEGAL, PRESTIGIE 
O COMERCIO LOCAL! 

Bem pertinho de Você e da sua Fam11ia, 
trabalham nossos vizinhos e amigos, em lojas 
que têm tudo o que precisamos e com preços 
tão bons quanto os do centro da cidade! E 
seguro, prático, econômico e rápido comprar 

no Comércio do nosso bairro, e Você 
ainda ajuda a sua localidade a 

crescer e gerar mais empregos! 

Par'ticipe!'

seja legall 

Jornal dos Bairros 
Valorizando a nossa região! 

ess mp cose 
atenciosos com a 
clientela, sempre 
dispostos a aten
der a comunidade nos eventos realizados na localidade. For
mado em Direito e atuante em Nova Iguaçu, Miltinho não 
deixou as raízes do comércio e tem conquistado com sua de
dicação mais admiração de seus inúmeros amigos, seguilldo 
o exemplo do pai, o "seu" Miltom, um dos comerciantes esta
belecidos há mais tempo na região.

"Som de Periferia" agora na CNB 
Todos os sábados, de 19 até 21 horas, a Rádio CNB - Central 
de Notícias da Baixada - apresenta o programada "Som de 
Periferia", comandado pelo radialista André Badeco, nafre
qüência de 103,3 FM. Hip-Hop, Música Popular Brasileira e 
os novos talentos regionais, além de notícias da cidade, são 
focalizados no programa, ainda em fase de estréia, mas em 
pouco tempo será líder de audiência da emissora. 

Bia Festas 
Pensou em festas? Se tiver 
alguma dificuldade é só 
contactar a Bia Festas, pelos 
telefones 9125-8655, 2659-
760 ou 2659-7684. Festas in
fantis, mesas completas, or
namentação, cestas de café e 
muito mais novidades para 
todas as ocasiões. 

Uniformes Colegiais , 
O melhor preço da região. 

Algodão doce e maçã-do-amor 
sob encomenda 

Ligue para D. Judite: 2695-1593 
Rua Sul, 75 - Rosa dos Ventos 
(em frente ao Mercado do Tuninho) 

� � 

Janete Flores 
Depois de uma temporada de 
dois anos nos Estados Uni
dos, está de volta a Nova 
Iguaçu a estimada cantora 
Janete Berger, trazendo como 
novidade a instalação de uma 
floricultura na cidade, na 
Rua Otávio Tarquínio, 588 -
Centro. 

Bar do 
--Pardal 

Frango à passarinho 
a/gados - Bebidas Finas e 

"aquela" cerveja bem gelada 
Rua Sudeste - Rosa dos Ventos 

(próximo à Padaria Girassol) 

Ray Modas 
Ganhe dinheiro 
sem sair de casa. 
Utilize seu tempo 
vago revendendo 
roupas masculinas, 
femininas e infantis. 
Trabalhamos também 
com lingerie. 
TUDO CONSIGNADO 
Peças de qualidade 

e ótimos preços! 

Ligue-nos e iremos até Você! 
ir3339-7 625 e 9316-4135 

, ,,:utt.� 
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Conheça os vereadores da legislatura 2005 / 2008 

A Câmara lti nerante voltou 
Projeto que teve grande aceitação popular e foi 
muito bem recebido por moradores de 1 O bairros 
diferentes desde 2003, a sessão itinerante da 
Câmara agora visita o Cobrex, onde o povo pode
rá acompanhar todo o ritual que acontece na sede 
da Câmara. (pag.3) 

Câmara quer nova sede 

Treze novos vereadores 
em Nova Iguaçu - Quatro 
anos de mandato, muitas 
reivindicações encaminha
das por moradores, cria
ção de projetos de lei e 
fiscalização de projetos do 
Executivo. Muito trabalho 
aguarda os vereadores 
estreantes, os veteranos e 
não tão veteranos assim, 
mas que já demonstram 
experiência e foram 
reeleitos pela população 
iguaçuana. (pag. 4 e 5) 

Audiências Públicas 
movimentam mês de março 

A precária situação do Hospital da Posse, a interdição 
da Pedreira Vigné e o desordenamento urbano causado 

pelo aumento do número de ambulantes mereceram 
audiências públicas na Câmara Municipal, que também 

abriu suas portas para debates promovidos pelas 
mulheres e realizou sessão solene em homenagem às 

mulheres (pags. 6 e 7) 

Presidente Carlos Ferreira já negocia transferência do 
local onde instituição funciona há 40 anos, em condições 
precárias, e sem segurança. Laudos da Defesa Civil e 
do Corpo de bombeiros condenam as instalações do 
prédio. (pag. 8) 
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Palavra do Presidente 

A Câmara 
Municipal de 
Nova Iguaçu 
tem muitos de
safios em 2005. 
No mandato 
passado (2001-
2004) rompe
mos com uma 

ordem de subserviência ao Poder 
Executivo e de isolamento da popu
lação. Criamos instrumentos de de
mocratização importantes para a ci
dade, como a Câmara Itinerante e 
as audiências públicas de discussão 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). Nesta legislatura (2005-
2008), nossa primeira missão é con
solidar as conquistas obtidas. 

Existem outros objetivos: que
remos integrar de forma participa
tiva as discussões sobre as mudan
ças que a cidade passará, examinar 
atentamente o Plano Diretor do Mu
nicípio e o Plano Plurianual de in
vestimentos, envolver a população 
em todas essas discussões e fo
mentar o debate com os iguaçua
nos, principalmente os integràntes 
do movimento popular. Assim con
seguiremos estabelecer uma sólida 
parceria de diálogo e compromis
sos. A renovação de 60% no qua
dro de vereadores demonstra que a 
população quer mais atitudes de 
seus parlamentares. 

Há urgência na construção de 
uma sede própria para a Câmara 
Municipal de Nova Iguaçu. O Po
der Legislativo funciona em depen
dências que não oferecem condi
ções para o trabalho parlamentar. 
Precisamos de uma sede moder
na, confortável, segura, que faci
lite o acesso da população e pos
sibilite o trabalho de todos os ve
readores. Para isso precisamos da 
parceria com o Poder Executivo, 
que com certeza irá nos ajudar. 

Assumi com muita honra a 
presidência da Câmara, com o fir
me propósito de trabalhar para re
alizar cada um dos objetivos pro
postos e junto com a Prefeitura 
melhorar a qualidade de vida de 
nossa população. 

(Vereador Carlos Ferreira) 

Jornal da Câmara Abril de 2005 

1 COMISSÕES PERMANENTES 2005 - 2006 I 

Comissão de Constituição, Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania 

Presidente - vereador Fernando Gomes 
Cid (PC do B) 

Vice-presidente - vereador Fausto dos 
Santos Azevedo (Fausto 100%) (PPS) 

Vice-Presidente - vereador Nagi Almawy 
(PSC) 

Local: Câmara Mun. de Nova Iguaçu 

Comissão de Orçamento, Finanças, 
Fiscalização Financeira e Tomadas de 

Contas 
Presidente - vereador Celso Barroso 

Valentim (PAN) 
Vice-presidente - vereador Fernando dos 

Santos Oliveira (PFL) 
Vice-presidente - vereador Daniel 

Eduardo da Silva (PDT) 
Local: Câmara Mun. de Nova Iguaçu 

Comissão de Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia 

Presidente - vereador Marcos de Oliveira 
Fernandes (PRP) 

Vice-presidente- vereador Fernando 
Gomes Cid (PC do B) 

Vice-presidente- vereador Marivaldo 
Amorim dos Santos (PMDB) 

Local: Câmara Mun. de Nova Iguaçu 

Comissão de Transporte e Trânsito 
Presidente - vereador Maurício Morais 

Lopes (PMDB) 
Vice-presidente - vereador Carlos 

Eduardo Moreira da Silva (PSB) 
Vice-presidente - vereador Jorge Marotte 

Corrêa (PFL) 
Local: Câmara Mun. de Nova Iguaçu 

Comissão de Defesa do Consumidor 
Presidente - vereador Carlos Eduardo 

Moreira da Silva (PSB) 
Vice-Presidente - vereador José Agosti

nho de Souza (Zé Mineiro) 
Vice-Presidente - vereador Marco 

Aurélio Rocha da Costa ( Prona) 
Local: Câmara Mun. de Nova Iguaçu 

Comissão de Educação, Cultura, Turis
mo, Esporte e Lazer 

Presidente - vereador Celso Florêncio de 
Araújo (Birro) (PSL) 

Vice-Presidente- vereador Fernando dos 
Santos Oliveira (Baiano) (PFL) 

Vice-Presidente - vereadora Rosângela 
de Souza Gomes (PL) 

Local: Câmara Mun. de Nova Iguaçu 

Comissão de Saúde 
Presidente - vereador Cláudio Riedel 

Ciane Marins (PP) 
Membro - vereadora Diva Florindo 

Bastos (PRONA) 
Membro - vereador Francisco de 

Andrade Filho (PPS) 
Local: Câmara Mun. de Nova Iguaçu 

Comissão de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 

Presidente - vereador Alexandre José 
Adriano (Xandrinho) 

Vice-presidente - vereadora Diva Florindo 
Bastos (PRONA) 

Vice-presidente - vereador Francisco de 
Andrade Filho (PPS) 

Local: Câmara Mun. de Nova Iguaçu 

Comissão de Defesa da Mulher 
Presidente - vereadora Diva Florindo 

Bastos (PRONA) 
Vice-presidente - vereadora Rosângela 

de Souza Gomes (PL) 
Vice-presidente - vereador Marco 

Antônio Machado Ribeiro (PP) 
Local: Câmara Mun. de Nova Iguaçu 

Comissão de Servidores Públicos 
Presidente: vereador Nagi Almawy (PSC) 
Vice-presidente - vereador Celso Barroso 

Valentim (PAN) 
Vice-presidente - vereador José Agosti

nho de Souza (Zé Mineiro) 
Local: Câmara Mun. de Nova Iguaçu 

Comissão de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa e da Portadora de Deficiên

cia 
Presidente - vereador Fernando Gomes 

Cid (PC do B) 
Membro - vereador Marcos de Oliveira 

Fernandes (PRP) 
Membro - vereador Marivaldo Amorim 

dos Santos (PMDB) 
Local: Câmara Mun. de Nova Iguaçu 

Comissão de Indústria, Comércio, 
Trabalho e Emprego 

Presidente - vereador Francisco 
Andrade Filho (Chiquinho da Ambulân

cia) (PPS) 
Membro - vereador Celso Barroso 

Valentim (PAN) 
Membro - Jorge Marotte Corrêa (PFL) 

Local: Câmara Mun. de Nova Iguaçu 

Comissão de Obras, Urbanismo e 
Serviços Públicos 

Presidente - vereador Marcos Aurélio 
Rocha da Costa (PRONA) 

Vice-presidente - vereador Celso 
Florêncio de Araújo (PSL) 

Vice-presidente - vereador Celso Riedel 
Ciani Marins (PP) 

Local: Câmara Mun. de Nova Iguaçu 
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Câmara de Nova Iguaçu realiza a primeira 
sessão itinerante do ano 

A Câmara Municipal 
de Nova Iguaçu realiza na 
quarta-feira, dia 6 de abril, 
às 18 horas, a 11 ª sessão do 
projeto Câmara Itinerante, a 
primeira da nova legislatura. 
O local escolhido para a ses
são é o Social Esportivo 
Unido do Cobrex (SEUC), 
conhecido como Campo do 
Cobrex, que fica na Estrada 
Velha de Santa Rita, 848, 
próximo à antiga 58Q DP. 

"Este projeto é dos 
mais importantes, dentre os 
realizados pela Câmara de 
Nova Iguaçu. É uma opor
tunidade para a população 
conhecer melhor o trabalho 
do vereador", diz Antonio 
Carlos Batista de Oliveira, 
tesoureiro do SEUC. 

O projeto Câmara Iti
nerante foi criado pela Câ
mara Municipal em 2003 
com o objetivo de ampliar a 

relação entre a sociedade e 
o Poder Legislativo Muni
cipal. O projeto consiste em
realizar, uma vez por mês,
a sessão plenária em um
bairro do município, para
que os moradores que não
têm oportunidade de visitar
o prédio onde funciona a
Câmara, possam acompa
nhar as votações e enten
der o funcionamento do Po
der Legislativo.

Para o presidente da 
Câmara Municipal de Nova 
Iguaçu e presidente da A so
ciação dos Vereadores da 
Baixada Fluminense, o suces
so das Câmaras Itinerantes 
realizadas no ano passado é a 
certeza da consolidação da 
relação de integração da Câ
mara de Vereadores com a 
população. "Isso só fortalece 
a certeza de que estamos no 
caminho certo", afirma. 

Gabinete J>opular dos 
vereadores da Câmara estará 
nas ruas a partir deste mês 

Iniciativa da mesa dire
tora da Câmara Municipal de 
Nova Iguaçu, estará funcio
nando a partir da 2ª quinzena 
de abril o Gabinete Popular da 
Câmara, em stand montado 
na Praça Rui Barbosa, que 
fica entre a Avenida Gover
nador Portela e a Doutor Luiz 
Guimarães, no Centro da ci
dade. Ali, os vereadores irão 
conversar com a população, 
numa ação parecida a de um 
atendimento em gabinete. 

'Nosso propósito, além 
de divulgar a produção par-

lamentar, é ouvir as reivin
dicações das pessoas, rece
ber propostas de projetos, 
tentar resolver as demandas 
que aparecerem. O que pu
der ser resolvido ali no stand, 
o será. Estaremos na rua
duas vezes por mês', afirma
o vereador Carlos Ferreira
(PT), presidente da Câma
ra. Ferreira, inclusive,já tem
experiência no assunto, já
que desde seu primeiro man
dato, que começou em 1997,
monta seu Gabinete de Rua
no Calçadão. Primeira Câmara Itinerante, em 2003. 

EXPEDIENTE 

Publicação mensal do Setor de Comunicação 
Social da Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu 

Presidente - Carlos Roberto Ferreira 
Primeiro Vice-Presidente - Fernando Gomes Cid 
Segundo Vice- Presidente - Cláudio Cianni 
Primeiro Secretário - Daniel Eduardo da Silva 

(Daniel da Padaria) 
Segundo Secretário - Celso Florêncio de Araújo 

(Birro) 

Projeto gráfico: Robson Luy Be�ort ,. 9354-8583 

Fotos: Paulo Cezar Rega e divulgação 
Site: www.cmni.rj.gov.br 
Tiragem: 3 mil exemplares 
Jornalista Responsável: 
Bemadete T ravassos ( MTB 15.786) 
Textos: Ar1ete Silva e Bemadete Travassos 
1t 2667-4124 r: 5/ 2667-1281 

Ouvidoria Parlamentar: 

Canal Direto Com o Eleitor 
Além das Câmaras Itinerantes, 

outra ação que pretende aproximar 
a população iguaçuana do Poder 
Legislativo é a criação da Ouvido
ria Parlamentar. Projeto de autoria 
do vereador  Fernando Cid 
(PCdoB), a Ouvidoria, segundo ele, 
será mais um canal aberto à popu
lação. "Reclamações, denúncias ou 
sugestões de interesse público po
derão ser feitas ao ouvidor", enu
merou Cid. 

Ainda tramitando na Comissão de 
Constituição e Justiça , o projeto deve 
ser levado a plenário no final de abril. 
Assim como os integrantes da Mesa 
Diretora, o Ouvidor Parlamentar tam
bém será escolhido através de eleição 
depois de indicações dos partidos. 

"Seu mandato deverá coincidir 
com o da Mesa Diretora. Disponibili
zaremos um telefone apenas para esse 
serviço junto com computador e en
dereço eletrônico", salientou. 



Cân1ara de Nova Iguaçu se renova 
Alexandre José Adriano (Xandrinho) 

- Eleito para seu segundo mandato,
o advogado Xandrinho é novamente

presidente da Comis
são de Defesa dos Di
reitos da Criança e do 
Adolescente. Entre as 
leis aprovadas na pri
meira legislatura des
tacam-se a que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de afixar pla
ca informativa do direito à meia-en
trada em atividades culturais e a que 
autoriza o Poder Executivo a criar a 
Guarda Municipal. 

Carlos Eduardo Moreira da Silva 

(Carlinhos Presidente) - Vereador em 
exercício, é suplente da 
vereadora Marli Silva . 
Eleito pelo PSB, cum
pre o primeiro manda
to como vereador 
mais jovem, aos 31 
anos. Presidente da 
Comissão de Defesa do 

Consumidor, Carlinhos tem como obje
tivo a legalização do transporte alterna
tivo, desenvolvimento de políticas para 
a juventude, implementação do projeto 
Primeiro Emprego. 

Carlos Ferreira - Eleito pela tercei
ra vez, sempre pelo Partido dos Tra
balhadores, é agora 
presidente da Câma
ra Municipal de 
Nova Iguaçu e presi
dente da Associação 
de Vereadores da 
Baixada Fluminense. 
É autor de leis como 
a criação da Sema
na da Cultura Nordestina, a proibição 
de instalação de roletas eletrônicas nos 
ônibus municipais, a obrigação de re
serva de 50% das vagas nas obras 
para moradores do bairro e articula
dor da campanha pela Universidade Pú
blica na Baixada. 

Cláudio Ciani - Mé

dico cardiologista e 
major bombeiro, cum
pre eu primeiro man
dato pelo PP, foi dire
tor de saúde e ub e
cretário de saúde, cri

ando o Núcleo de Educação em Saúde, 
que consiste em promover palestras em 
e colas, os programas Caminhar Faz 
Bem e Amigo da Balança. Tem como 

Houve 60% de renovação na Câmara Municipal de Nova 
Iguaçu. Treze vereadores estreantes, dois vereadores com 
mais de seis mandatos, dois vereadores que já foram su

plentes se juntaram aos colegas Carlos Ferreira, Fernando 
Cid, Jorge Marotte, Mauricio Morais e Rosangela Gomes. 

Conheça um pouco mais cada um dos vereadores eleitos. 

projeto a melhoria no atendimento à saú
de na cidade Nova Iguaçu. 

Celso Barroso Valentim - Empresá
rio que mora há 40 anos em Miguel Cou
to, começou em 1971 a série de seis 
mandato. Foi presidente da Câmara de 
Vereadores por três 
vezes. Conseguiu a 
implantação dos cur
sos fundamental e 
médio no Colégio 
Municipal Miguel 
Couto, em 74, indi
cou obras de sanea
mento e pavimentação, além da cons
trução de estradas estaduais que ligam 
o distrito a outros bairros de Nova Igua
çu e a Belford Roxo. Eleito pelo PAN,
quer acabar com a cobrança da taxa de
iluminação pública e com a taxa de re
novação de alvará.

Celso Florêncio (Birro) - Formado 
em administração de empresas, elegeu
se pelo PSL com votos principalmente 
no bairro de Cerâmica, onde mora, man-
tém sua fábrica de mó- _____ _ 
veis de estilo e empre
ga 20 pessoas. Nasci
do e criado no bairro, 
Birro há três anos criou 
um projeto social vol
tado para o futebol, 
onde atende 150 crian
ças. Foi candidato para reivindicar sa
neamento básico e posto de saúde 24 
horas no bairro. Pretende indicar ao pre
feito a construção de estrada que ligue 
Austin à Cerâmica. 

Daniel Eduardo da Silva (Daniel da 

Padaria) - integran
te da mesa diretora ----........ ...-... 
da Câmara como 1 Q 

secretário, o vereador 
Daniel e tá em eu 
terceiro mandato. 
Eleito pelo PDT, tem 
ba e eleitoral em 
Santa Rita, Vila de 

Cava e Corumbá. É autor do projeto 
que proíbe o uso de cerol em linhas 
para soltar pipa. Afirma que levou mais 
de 20 km de asfalto para os bairros do 
3°. distrito no mandato anterior e esta 
continuará sendo sua meta, junto com 
educação e saúde. 

Diva Florindo Bastos - Vereadora de 
primeiro mandato, Diva Bastos foi eleita 
pelo Prona e é a presidente da Comis
são de Defesa dos 
Direitos da Mulher. 
Com atuação social 
na região de Comen
dador Soares, lazer, 
saúde e saneamento 
foram os principais 
temas discutidos em 
sua campanha. Foi a responsável pela 
organização da sessão solene em ho
menagem ao Dia Internacional da Mu
lher, realizada em março pela Câmara. 

Fausto dos Santos de Azevedo (Faus

to 100 % ) - Exercendo seu primeiro 
mandato pelo PPS, tem atuado nos bair
ros Carmari, Posse, 
Ponto Chie e Cerâ
mica. Seus compro
missos incluem tra
balhos comunitários, 
saneamento e pavi
mentação, além de 
assistência social. Já 
apresentou diversas indicações para re
alização de obras. 

Fernando Cid -
Eleito pela segunda 
vez, agora pelo PC 
do B, Fernando Cid 
é presidente das 
Comissões de 
Constituição e Jus

tiça e de Defesa dos Direitos do Idoso 
e do Portador de Deficiência. Tem 
também o cargo de vice-presidente da 
Câmara Municipal. Foi autor da lei que 
garantiu o passe-livre para doentes 
crônicos em Nova Iguaçu. Pretende 

agora a aprovação da lei que assegura 
o passe-livre aos estudantes.

Fernando dos Santos 

Oliveira (Baiano) -
Vereador de primeiro 
mandato, foi eleito pelo 
PFL. Os principais bair
ros de atuação eleitoral 
são Cabuçu, Jardim La-
ranjeiras, Marapicu, Falhada, Valverde, 
Rodilvânia e adjacências. Pauta sua ação 
política pelo compromisso na área de 
assistência social. Sua luta é levar uma 
unidade mista de saúde, com funciona
mento 24 horas, para Cabuçu. Quer le
var lazer e cinco escolas para a região. 

Francisco de Andra

de Filho (Chiquinho 

da Ambulância) -
Suplente em 99, o ve
reador tem como 
bandeira na Câmara a 
melhoria das condi
ções de saúde, com 

posto médico 24 horas em Comenda
dor Soares, ambulatório com medica
mentos e médicos suficientes para aten
der à população. Já na primeira sessão, 
fez indicação dessas necessidades ao pre
feito Lindberg. Também quer os postos 
atendendo de segunda a sábado. Solici
tará ainda a construção de uma escola 
capaz de abrigar até 2 mil alunos. 

Jorge Marotte Corrêa (Marotte Já É) 
- Vereador de 2Q mandato, foi eleito pelo
PFL. Tem atuação nas áreas social, saú

de, educação, esporte e 
lazer. Indicou várias 
obras, principalmente 
nos bairros Cobrex, Pon
to Chie, Centro, Califór
nia, Bairro Botafogo, Cai
oaba e Cabuçu. Apresen
tou projeto que obriga as 

agências ou postos de atendimento das 
redes bancárias instalarem banheiros e 
bebedouros para os clientes, e outro que 
proíbe a cobrança de tarifas para esta
cionamento de veículos na Avenida Nilo 
Peçanha. 

José Agostinho de Souza (Zé Mi

neiro) - Eleito pelo PSC, é vereador 
de primeiro manda
to. Sua área de atu
ação é formada pe
los bairros Cabuçu, 
Km 32 e adjacênci
as. Defende proje
tos para a melhoria 
da sua região tais 

como: abertura de postos de saúde, 
hospitais e maternidades; saneamen
to básico e asfaltamento, além da 
construção de uma subprefeitura no 
Km 32. 

Marcos Fernandes - Eleito pelo PRP 
para seu primeiro mandato, é líder do 
governo na Câmara e preside a Co
missão de Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia. Tem sua base eleitoral em 

Vila de Cava, Co
rumbá, Santa Rita e 
T inguá. Mantém 
um centro social 
em V ila de Cava, 
onde presta atendi
mento jurídico 
como advogado, e 

oferece curso de informática. Já 
apresentou projetos para restauração 
da Fazenda São Bernardino e da Es
tação Ferroviária de Vila de Cava, in
dicou obras de saneamento em Nova 
Brasília, Vila de Cava. 

Marcos Aurélio Rocha da Costa -
Eleito pelo Prona, preside a Comissão 
de Obras, Urbanismo e Serviços Pú
blicos. Ocupou a vaga de vereador 
como suplente no ano 
2000 e retomou como 
quinto vereador mais 
votado de Nova Igua
çu. Além de fiscalizar 
e propor leis que be
neficiem a população 
iguaçuana, Marcos 
Rocha pretende fazer indicações de 
obras de saneamento, drenagem e pa
vimentação e, sempre que for neces
sário, acompanhar o andamento dos 
projetos urbanísticos da cidade. 

Marcus Ribeiro - Cirurgião-dentis
ta, ex-presidente da Fenig e também 

ex-secretário de 
Esporte e Lazer 
na gestão de Nel
son Bornier, em 
seu primeiro man
da to o vereador 
eleito pelo PP pre
tende promover 
ações principal

mente voltadas para a mulher. Ele é 
membro da Comissão de Defesa da 
Mulher. Pretende ampliar o Progra
ma Saúde Integral da Mulher, utili
zando uma unidade móvel, para co
leta de exames de papanicolau e de 
coposcopia, necessários para a de
tecção e prevenção do cancêr de colo 
de útero. 
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Marivaldo Amorim 

dos Santos (Bispo Ma

rivaldo) - Pastor e mis
sionário evangélico, o 
vereador Marivaldo está 
em seu primeiro manda
to, eleito pelo PMDB.

Trabalhou durante dez 
anos em missões evangélicas em Angola 
e Moçambique. Tem como compromis
so de mandato a luta do povo iguaçuano 
sempre tendo os desígnios de Deus 
como mais importantes. 

Maurício Morais Lopes - Eleito pelo 
PMDB em seu terceiro mandato, é pre
sidente da Comissão de Transporte e 

Trânsito. Conquistou 
sua primeira legislatu
ra em 1996, pelo PSL. 
Foi secretário munici
pal de Defesa Civil em 
1992. Destaca como 
prioridade a realização 
de obras de infra-es-

trutura. Indicou o saneamento, drena
gem e pavimentação de 120 ruas no 
bairro da Chacrinha. 

Nagi Almawy - Ta
belião aposentado, o 
vereador começou 
na política há 39 
anos e está em seu 
sétimo mandato. 
Tomou-se o mais jo
vem prefeito do Bra
sil ao assumir como interventor na ci
dade, em 1966, com 27 anos. Foi pre
sidente da Câmara de Vereadores, criou 
a Semana do Excepcional, aprovou a 
criação da Defensoria Pública Muni
cipal. Tem como preocupação do atu
al mandato o saneamento básico dos 
bairros carentes. 

Rosangela de Souza Gomes - A ve
readora está em segundo mandato, 
representando o PL. Além da atuação 
junto às comunidades evangélicas, de
senvolve trabalhos sociais nos bair

ros Iolanda, Danon, 
Três Corações e arre
dores. Foi presidente 
da Comissão dos Di
reitos da Mulher, e au
tora do projeto que al
terou o Regimento In
terno da Câmara para 

criação da Comissão. Propôs as leis 
que autorizam criação da casa abri
go para mulheres vítimas de violên
cia, criação da casa da mãe solteira e 
o hospital municipal da mulher.
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Hospital da Posse: Prefeitura 
regulariza situação de funcionários 

citação de contra
tação, que após 10 
meses, deve ter o 
contrato findo com 

Abril de 2005 

Para regularizar a si
tuação de 1400 funcionári
os do Hospital Geral de 
Nova Iguaçu Dr. Luiz Gui
marães, mais conhecido 
como Hospital da Posse, a 
Câmara de Vereadores 
aprovou pedido de urgência 
autorizando a Prefeitura de 
Nova Iguaçu a contratar 
estes funcionários que tra
balhavam em situação irre
gular. A decisão aconteceu 
depois que, no mesmo dia 
22 de março, horas antes, a 
diretora do Hospital, dra. 
Suely Pinto, sua equipe e o 
secretário municipal de Saú
de, dr. Valcler Fernandes 
participaram de audiência 
pública para explicar a ne
cessidade de tal ação. 

Os médicos mostraram 
com estatísticas e fotos, num 
projetor multimídia, como a 
unidade hospital _referência 
no atendimento de emer
gência em toda a Baixada _ 
foi encontrada pela atual 
administração. Falta de me
dicamentos, material hospi
tal, de recolhimento adequa
do do lixo hospitalar e a in
satisfação dos prestadores 
de serviço contratados por 
cooperativas, funcionários 
municipais e federais que 
trabalham no local que já tra
balham na unidade foram 
pontos abordados. 

Os 19 vereadores pre
sentes à sessão ordinária 
aprovaram por unanimidade 
o pedido de urgência e soli-

a realização de concurso pú
blico para a área da saúde, 
como determinou o Ministé
rio Público. Duas emendas 
foram feitas ao projeto inici
al: a primeira garantiu que os 
1400 contratados serão os 
funcionários que trabalharam 
até 31 de dezembro passado 
e a segunda, determinou que 
o desconto previdenciário
não irá mais para o Instituto
de Previdência de Nova
Iguaçu (Previni), e sim para
o Instituto Nacional de Pre
vidência Social (INSS).

(PT), ressaltou que normal
mente tal mensagem teria trâ
mite em todas as comissões 
ligadas ao assunto, como saú
de e servidores públicos, en
tre outras, levando até 60 dias 
para ser aprovada. "A me
lhoria do atendimento no 
Hospital da Posse foi um 
compromisso de campanha 
do prefeito Lindberg que a 
Câmara compartilha. Por isso 
votamos em regime de ur
gência. Era o mínimo que 
poderíamos fazer. Estamos 
convencidos do benefício 
deste projeto para a popula
ção iguaçuana", explicou. 

Presidente da Câmara, 
o vereador Carlos Ferreira

Fechamento da Pedreira Vigné é tema de Audiência Pública 
Na quinta-feira, dia 30, quando o pro

prietário da Pedreira Vigné, CarlosAlberto 
Babo, começou a demitir os cerca de 200 

funcionários 
que trabalha
vam na empre
sa por causa do 
embargo da 
prefeitura mu
nicipal, a Secre
taria Municipal 

de Trabalho e Emprego de Nova Iguaçu 
iniciou o cadastramento desses trabalha
dores afirmando à imprensa que buscará 
reintegrá-los ao mercado de trabalho. Di
ante da relevância da situação, 13 dias 
antes, em 17 de março, a Comissão de 
Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia da 
Câmara, presidida pelo vereador Marcos 
Fernandes (PRP) realizou audiência pú
blica para debater o fechamento da pe
dreira, que funcionou por mais de 70 anos. 

Participaram do encontro o secre
tário municipal de Meio Ambiente, Luiz 
Henrique Zanetta, Walter Hildebrando, 
representante do Departamento Nacio-

nal de Produção Mineral, Flávio Hertal, 
Presidente do Departamento de Recur
sos Minerais do Estado, o analista 
ambiental da Feema, Adair Paes de Je
sus, o representante da pedreira, enge
nheiro agrônomo Pedro do Couto, os 
integrantes da Comissão de Meio Ambi
ente, vereadores Fernando Cid (PCdo B) 
e Marivaldo Amorim (PMDB) e o re
presentante da Associação de Morado
res do Bairro da Luz, João Cardoso. 

Grande parte da assistência era for
mada por funcionários da Pedreira, que 
aplaudiam oradores 
que falavam sobre a 
importância para a 
economia da cidade da 
pedreira continuar ope
rando e vaiavam quem 
tivesse opinião contrá
ria. Na platéia próxima 
à mesa estava o geólogo e professor uni
versitário André Calixto que há algum tem
po denunciou que a Pedreira estaria inva
dindo a área do extinto Vulcão de Nova 
Iguaçu, descoberto por ele nos anos 70. 

Enquanto o engenheiro Pedro do 
Couto garantiu que a Pedreira Vigné se 
adequa à Lei de Solo de Nova Iguaçu, o 
secretário Luiz Zanetta rebateu respon
dendo que a Lei do Solo é normatizada 
pela Constituição Estadual e as análises 
são elaboradas pelo Laboratório da UFRJ, 
que emite gráficos de poluição da bacia 
aérea. Os vereadores Nagi Almawy 
(PSC) e Marco Rocha (Prona) fizeram 
intervenções sobre a importância de man
ter a Pedreira aberta. O vereador 
Xandrinho (PTB) sugeriu que fossem co
locados técnicos da Feema dentro da 
Vigné e a vereadora Diva Bastos (Prona) 
quis saber se a atividade da Pedreira cau
sava impacto ambiental negativo. 

Ambientalistas da ONG Grupo de 
Defesa da Natureza (GDN) arranca
ram aplausos da platéia ao propor o fe
chamento gradual da Pedreira, com um 
planejamento de mudança de ativida
de econômica, para não desempregar 
os funcionários e auxiliar o empresário 
empregador. A postura madura do 
GDN surpreendeu a muitos. 
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Câmara Presente no 

Mês da Mulher 
A Câmara de Vereado

res de Nova Iguaçu partici
pou ativamente e apoiou as 
atividades em comemoração 
ao Mês Internacional da 
Mulher, promovido pela Co
ordenadoria Especial de Po
lítica para Mulheres, do go
verno municipal. Responsá
vel pela pasta, Orleide Mon
teiro trouxe a Nova Iguaçu 
a Secretária Nacional de 
Políticas Públicas para Mu

lheres, ministra Nilcéa Frei
re, que no dia 9 de março 
assinou no SESC Nova 
Iguaçu pacto de ação inte
grada com a cidade de Nova 
Iguaçu, na pessoa do prefei
to Lindberg , e também com 
o município de Mesquita, re
presentado pela Secretária
de Ação Social, Cássia .

O presidente da Câma
ra, vereador Carlos Ferreira, 
as deputadas estaduais do 
PT Cida Diogo e Inez Pan
deló também participaram da 
mesa junto com a coordena
dora de promoção social de 
Nova Iguaçu, Maria Antônia 
Goulart, entre outros. O tea
tro do SESC estava lotado de 
autoridades de outros muni
cípios e de jornalistas que fo
ram acompanhar a primeira 
assinatura do pacto na região. 
Antes, a ministra e o presi
dente Lula o assinaram numa 
pequena e pobre cidade do 
nordeste. 

Dois debates importan
tes também aconteceram no 
plenário da Câmara Munici
pal: uma sobre gestão públi
ca de saúde da mulher e ou
tra sobre o mesmo tema, mas 
com foco na violência contra 
a mulher. No segundo en
contro, dia 28, que encerrou 
a programação, estavam pre
sentes o vereador Carlos Fer
reira, o secretário de Saúde 

Valcler Fernandes, a presi
dente da Comissão da Mu
lher na Alerj, deputada Cida 
Diogo, Luciana Silveira, re
presentante do Núcleo de 
Articulação de Mulheres da 
Baixada Fluminense (Nu
amb ), a subsecretária de Pro
moção Social, Ceia Silva, o 
defensor público dr. Antônio 
Carlos de Oliveira e a dele
gada da DEAM Nova Igua
çu, dra. Márcia Noeli. 

A delegada afirmou 
que, muitas vezes, as mulhe
res agredidas decidem não 
dar queixa de seus compa
nheiros porque têm medo de 
ficar sozinha com a respon
sabilidade de casa. Ela ques
tionou se a cobrança de uma 
cesta básica, ao invés da pri
são que acontecia anterior
mente é o melhor caminho e 
pediu que a assistência a aju
dasse na reflexão sobre o 
problema. A dra. Márcia 
Noeli salientou que o homem 
agressor começa se mostran
do repressor desde o namo
ro, ao proibir a namorada de 
várias atividades. 

Outro momento rele
vante foi a Sessão Solene pro
movida Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher, ve
readora Diva Bastos, dia 15 
de março, na Câmara Muni
cipal, em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher. Os 
vereadores homenagearam 
32 mulheres. Carlos Ferrei
ra, presidente da Câmara, 
Carlos Ferreira, o vereador 
Marcos Ribeiro, vice-presi
dente da Comissão, a dele
gada de polícia Marta Rocha, 
palestrante do evento, Orlei
de Monteiro, da Coordena
doria Especial de Políticas 
para Mulheres de Nova Igua
çu, e a médica Maria Isabel 
do Nascimento. 

Recadastramento 
já começou 

Comissão formada após audiência 
pública sobre a situação dos 

camelôs é recebida por Lindberg 
Uma comissão forma

da após a Audiência Pública 
'Shopping a céu aberto e as 
relações com o comércio am
bulante', realizada pela Câ
mara de Nova Iguaçu no dia 
23 de março, foi recebida 
pelo prefeito Lindberg Fari
as para discutir formas de 
ordenar o trabalho dos ven
dedores de rua. Desde o dia 
16 de março, os camelôs que 
trabalhavam no Calçadão de 
dia e à noite estão proibidos 
de montar suas barracas. Fi
cou acertada a realização de 
um cadastramento emergen
cial, que começou no dia 28, 
para avaliação de quem pode 
voltar a trabalhar à noite. 

"Já é alguma coisa. Pro
curamos a Câmara de Vere-

aqui possam trabalhar", dis
se Eunice Brito, a Nice, pre
sidente do Sindicato dos Tra
balhadores Autônomos de 
Nova Iguaçu. 

Audiência: O plenário 
da Câmara ficou lotado para 
a realização da Audiência. O 
presidente da Casa, vereador 
Carlos Ferreira (PT), presi
diu os trabalhos. Estiveram 
na mesa, também, o presiden
te da Comissão de lndú tria, 
Comércio, Trabalho e Empre
go, vereador Chiquinho da 
Ambulância (PPS) e os ve
readores Marcos Rocha 
(Prona), Mauricio Moraes 
(PMDB) e o líder de gover
no, vereador Marcos Fernan
des (PRP). Eunice Brito re
presentou os camelôs. 

A Audiência pública do dia 23 de março 

adores para nos ajudar a en
contrar uma solução para a 
questão. São quase 300 pes
soas que estão sem trabalhar. 
A maioria não tem outra fonte 
de renda. Nós sabemos que 
após a eleição do ano passa
do a situação dos camelôs 
que trabalham no Calçadão 
ficou desordenada. Quere
mos este cadastramento para 
que as pessoas que moram 

O vereador Carlos 
Ferreira fez questão de fri
sar que reconhece que o de
sordenamento do trabalho 
dos camelôs não começou 
agora, mas lembrou a ne
cessidade de resolver a 
questão. "Acreditamos que 
é possível haver consenso 
entre a atividade dos ven
dedores de rua e o comér
cio da cidade", assegurou. 
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Câmara de Nova Iguaçu precisa de nova sede 
Construído há mais de 

40 anos, o prédio da Traves

sa Rozinda Martins 71 tem 

abrigado durante essas dé

cadas a Câmara Municipal 

de Nova Iguaçu. Mas des

de 1999 laudo da Defesa 

Civil Municipal e um Ofício 

do 42
• Grupamento de Bom

beiros Militares advertem 

para o perigo de acomodar 

mais do que 60 pessoas sen

tadas e 50 pessoas de pé no 

plenário e na platéia. Sem 

saídas de emergência, a fal

ta de manutenção do edifí

cio pode causar desabamen

to. Preocupado com a situ

ação, o presidente da Câ

mara, vereador Carlos Fer

reira, está em busca de uma 

urgente solução. 

"Além de todo esse 

perigo, o acesso da maioria 

da população torna-se difí

cil: eles necessitam subir 

três lances de escada. Te

mos apenas oito gabinetes 

para 21 vereadores e a me

mória da Câmara, registra

da nos livros guardados no 

arquivo, está se perdendo. 

Somos a segunda Câmara 

mais antiga da Baixada, 

com 172 anos perdendo 

apenas para Magé, cujo le

gislativo existe há quatro 

séculos", comparou Ferrei

ra, acrescentando que a 

população iguaçuana e seus 

representantes merecem 

um prédio à altura da impor

tância da cidade, com qua

se um milhão de habitantes. 

Com pouco mais de 50 

anos, a Câmara Municipal 

de São João de Meriti tem 

portas de vidro que se 

abrem automaticamente, ar 

condicionado central, capa

cidade para receber 500 

pessoas, painel eletrônico 

para acompanhamento das 

votações, computador na 

mesa do presidente e com

putador na mesa do redator 

de ata. Além disso, 
cada um dos 18 ve

readores tem micro

fone na própria mesa 

e com computadores 

ligados à Internet em seus 

gabinetes. 

O seu oposto é a Câ

mara de Nova Iguaçu: a re

dação da ata é feita manu

almente e só depois digita

da em computador, .o pai

nel eletrônico foi colocado 

como experiência e depen

de de aprovação; por cau

sa da sobrecarga elétrica, 

algumas vezes equipamen

tos de alguns setores preci

sam ser desligados para que 

os antigos e grandes apare

lhos de ar condicionado do 

plenário possam fun

cionar. Grande par

cela dos iguaçuanos 

sequer sabe que a 

Câmara de Verea

dores funciona em 

cima de uma gran

de loja de eletroele

trônicos no calçadão 

de Nova Iguaçu. 

A preservação da his

tória da Câmara, narrada 

em atas que datam de 1872 

motivou a visita da museó

loga Maria Tereza Kahl 

Fonseca, funcionária do 

Museu da República. As 

duas instituições estão ne

gociando para verificar a vi

abilidade de um convênio 

para preservação 

do arquivo da Câ-

mara, com a higie-

nização do materi

al, que posterior

mente ficará à dis

posição dos inte

ressados em con

sultar seus anais. 

Áurea Vieira Santos - 33 anos, comerciária, mora

dora de Nova Iguaçu há 15 anos, freqüenta as ses
sões da Câmara. 'Meu caro Ferreirinha teve uma ma
ravilhosa idéia. Sinceramente, ninguém merece ter que 
subir aquelas escadas. A dificuldade dobra para ido

sos e portadores de deficiência. A segurança do prédio tam
bém me parece bastante precária. À noite a rua fica deserta e 
perigosa. Só posso apoiar a transferência da Câmara para 
outro local'. 

Padre Agostinho Pretto - Responsável pela Pa
róquia São José Operário, do bairro Califórnia 
e assistente de animadores das pastorais sociais 
'Fico muito feliz em saber que a Câmara irá mudar 
de prédio. É um gesto de sabedoria. Uma cidade 
como a nossa, com sua população, sua história, 
merece ter uma sede do Poder Legislativo à sua altura. As 
escadas do prédio da Câmara mais parecem as escadas da 
torre de Babel, o acesso é péssimo. Eu gosto muito de parti
cipar das sessões legislativas, mas confesso que quando 
penso que terei que subir aquelas escadas, acabo desistindo 
de ir. Parabéns a todos os vereadores de Nova Iguaçu por 
essa idéia sábia'. 

Robinson Belém Azeredo - Editor chefe do Jornal 
Correio da Lavoura 
'Esta iniciativa é da mais alta necessidade. Conheço 
esta Casa Legislativa há mais de 40 anos. Sua estru
tura de funcionamento ficou aquém das necessida
des do município. As condições de acessibilidade 
são péssimas. O acesso ao público tem que ser faci
litado. Nova Iguaçu é o município líder da Baixada e 
tem que ter urna Câmara à altura'. 

Beatriz da Costa (Mãe Beata de Iemonjá) - lalorixá, presi
dente de honra da Ong Criola 
'Esta idéia tem todo o meu apoio. A escada do prédio 
da Câmara é um crime. Com os meus 74 anos fica 
difícil participar das sessões plenárias, coisa, aliás, 
que eu gosto muito de fazer. Costumo dizer que a 
Bahia me gestou e a Baixada Fluminense me pariu. 
Amo Nova Iguaçu. Tudo o que for feito para garantir 
a cidadania do nosso povo eu assino embaixo'. 

José Egídio Vizzoni Polido - Enfermeiro e professor 

da disciplina, morador do centro de Nova Iguaçu 

'Sou paraplégico e acho louvável a iniciativa, que 
já estava mais do que na hora de acontecer. Além 
dos cadeirantes, as gestantes, os obesos, cardio
patas, doentes renais crônicos e idosos têm dificul-
dades para ir à Câmara. Espero que esta mudança 
aconteça o mais breve possível, assim teremos a 
possibilidade de acompanhar os trabalhos dos ve
readores nas sessões. Já que a Câmara se autode
nomina de Casa do Povo, deve possibilitar o aces
so desse mesmo povo'. 



MANIFESTAÇÃO 

Em nossa reunião ordinál'ia do dia 14 de março, nós, mem
bros do Conselho Presbiteral da Diocese de Nova Iguaçu, toma� 
mos conhecimento desta Mensagem dirigida por Dom Adriano 
aos fiéis de nossa diocese. 

Cem alegria a apoiamos e subscrevemos o seu conteúdo. 

Com alegria, assumimos com nosso bispo o serviço liberta
dor do Povo sofrido e com Dom Adriano reafirmamos as linhas 
pastorais que sempre têm orientado nosso trabalho de colabo
radores do Evangelho. 

Com nosso bispo desejamos a todos os membros da comuni
dade diocesana feliz Páscoa e as graças do Ressuscitado. 

Nova Iguaçu, festa da Páscoa de 1989 

(Assinado) 

P. Agostinho Pretto, vigário-geral
P. Bartolomeu Bergese, pró-vigário-geral
P. Fernando Vandenabeele CICM
P. João Doyle CSSp
P. Luís Thomaz OFM
P. Luís Costanzo Bruno
P. Mário Luiz Menezes Gonçalves
P. Nino Miraldi
P. Pedro Geurts CICM
P. Renato Chiera.

.P. Renato Stormacq CICM, coordenador diocesano de Pastoral

MENSAGEM DO IRMAO BISPO 

AO POVO DA DIOCESE DE 

NOVA JGUACU 

Nova Iguaçu, Páscoa de 1989 

Minhas irmãs, meus irmãos · na fé de Jesus Cristo: 

Na esperança de que se for
taleça a sua Fé com a vitória: de 
Jesus Ressuscitado e se intensi
fique nossa luta por dias melho:
res, gostaria de recordar com 
vocês as linhas pastorais que 
têm orientado O$ esforços de 
nossa diocese. Como até agora, 
:r;io futurq. Sem qualquer con
cessão. 

1 .  Somos uma lg1·eja ma1·

cada pelo mistério da Páscoa, 

Cruz e Ressurreição� Somos um 

Povo que sofre uma longa Sexta-

Feira Santa, mas não perde ja
mais a Esperança de .ressuscitar 
com Jesus. Como Paulo, esta
mos certos de que os sofrimen
tos desta vida não lêm propor
ção com a glória que se mani
festará em cada.um de nós (Rm 
8, 18). A vitória: de Jesus sobre 
as ideologias do seu tempo, en� 
carnadas nos fariseus e nos do
minadores romanos, garante 
nossa vitória sobre as ideologias 
e os ideólogos de nossos dias. 
Fortes na Fé e na: comunhão 
com o Pai e com Jesus (Jo 1,3), 



somos capazes de resistir àque

les que pretendem seduzir, ma

nipular, afastar-nos da unidade. 

Vamos revestir-nos da coragem 

de Deus, para podermos resistir 

ao dia mau e sair firmes do 

combate. (Ef. 6, 10-13). Cora

gem, minhas irmãs, meus irmãos. 

2. Somos uma Igreja que

só pretende servir. A Igreja não 

veio para dominar, manipular, 

mas somente para servir na ca

ridade. Como Jesus (Mt. 20, 

28). No sentido de serviço de

vemos considerar nosso esforço 

de orgahização, nossas estrutu

ras, as mudanças que, de vez 

em quando fazemos, para servir 

melhor, sem qualquer infidelida
de às nossas linhas pastorais. 

. ,.. . , 

Temos sempre a consc1encia e.a-

ra de que a Pastoral tem duas 

referências: Jesus Cristo e o 

Povo. Jesus é a referência abso

luta em todos os tempos e luga

res e circunstâncias: sem Jesus 

não existe Pastoral. O Povo é a 

referência relativa, este Povo 

concreto ao qual a Igreja, aqui 

e agora, anuncia Jesus como 

Salvador e Libertador dos ho

mens. Não podemos deixar de 

estar com o Povo sofrido da 

Baixada Fluminense, a quem 

Jesus tanto ama. 

3 Em vinte e dois anos de 

serviço episcopal na Baixada, to

do o nosso esforço pastoral pro

curou seguir, com humildade e 

esperança, as linhas da frater

nidade evangélica e da opção 

pelos pobres. Somos uma Igre

ja ele irmãs e de irmãos que, 

como Jesus, prefere os irmãos 

pobres e pequenos (Mt. 25, 40). 

A fraternidade é nossa uto

pia, mas uma utopia que tem 

seu fundamento na palavra de 

Jesus: « Vocês todos são irmãos» 

(Mt. 23, 8). Somos irmãos por

que Deus é nosso Pai e porque 

Jesus veio ao mundo como nos

so irmão mais velho ( cf Rm 8, 

29). Queremos ser comunidade 

de irmãs e irmãos, de tal modo 

que nosso relacionamento seja 

sinal da fraternidade; de tal 

modo que tentamos melhorar 

nossos métodos, instrumentos, 

estruturas pastorais à luz da 

fraternidade; de tal modo que 

nos inspiramos na fraternidade 

para achar a solução de proble

mas difíceis. 

Fraternidade é o que mar

ca, todos os anos, a Campanha 

da Fraternidade. Fraternidade 

é o que será o VII Encontro Na

cional de Comunidades Eclesiais 

de Base, em julho em Duque de 

Caxias. Nosso 1.º Sínodo Dioce

sano é também um esforço de 

fazer crescer, pela Fé, o nosso 

espírito de família dos filhos de 

Deus. 

A opção pelos pobres que é, 

·senão desafio à nossa fraterni

dade? Não podemos admitir que

entre os filhos de Deus existam

as diferenças escandalosas que

contradizem fronta!mente o pro

jeto de Amor do Pai, que fazem 

\·ergonha ao nosso Cristianismo 

acomodado e egoísta. Temos de 

lutar com os pobres por uma or

dem social mais humana e mais 

justa. É assim que construímos 

a Paz. 

Termino, agradecendo-lhes 

seu esforço de comunhão e par

ticipação no desempenho de nos

sa Pastoral, marcada de sofri

mento e de esperança; pedindo

lhes, rezem pe�o irmão bispo, 

pelos irmãos padres, por todos 

os nossos muitos agentes de 

Pastoral. Feliz Páscoa, cora

gem, minhas irmãs e meus ir

mãos, deseja-lhes de coração seu 

irmão bispo 
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ATO ECUMENICO 

Vida-e morte Irmã Filomena 
Todos ao Ato Ecum.ênico em solidariedade à Irmã Filomena, 

assassinada no dia 7 de junho em Nova Iguaçu. 
O Fórum· Permanente Contra a Violência 

s as Dioceses da Baixada Fluminense 
denunciam a violência responsável 

pela morte da Irmã Filomena. 

DATA: 15/07/90 (domingo) HORA: 14:00h 

LOCAL: concentração na Praça da Liberdade e caminhada até a 
Catedral de Nova Iguaçu 

Pagina3 

DomAdriano 
.chama para ato 

Em carta aberta à comunidade, o 
Bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano 

-Hipólito, convida a todos para o ato
Ecumênico em solidariedade à Irmi
Filomena, no dia 15 de julho, na cate
dral de Nova Iguaçu.

Na carta, Dom Adriano fala sobre a
vida nas comunidades carentes e o
trabalho realizado pela Irmã Filomena:

"Na favela mora um povo sofrido.
Quase nada recebe do poder público.
Pouco lhe dá, infelizmente, a nossa
Igreja. São cristãos sem consciência da
dignidade de filhos de Deus."

"A irmã Filomena, em seu trato diá
rio, conhecia a favela por dentro e por
fora. Necessidades. Sofrimentos.
Opressão. Riscos. Artes·do maligno. E
procurava anunciar a todos os favela
dos, pela palavra. pelo exemplo. pela
ação, a Palavra libertadora que é Jesus·
Cristo".

"Como protesto contra a sua Pasto
ral libertadora foi crescendo a oposi
ção. Até a solução final: é assassinada.
Mais uma vítima da violência generali
zada e crescente em que vivemos to
dos?"
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EDITORIAL 

M
ais um cadáver engrossa as es
tatísticas da criminalidade em 

nosso Estado. Num país onde os 
n_úmeros parecem não ter sistnifi
cado, onde as estatísticas são usadas 
friamente, como se nào�resentas
sem o retrato de uma sociedade de 
um povo, mas sim apenas números, 
que diferença faz se os assassinatos 
na Baixada Fluminense este semestre 
for�m mil, dois mil, dez mil? Que 
diferença faz se o número de anal
fabetos em nosso país for de 30 ou 
40 ou 70 milhões? Que diferença faz 
se morrem por ano 5 ou 1 O milhões 
de crianças brasileiras de fome ou 
doenças do século passado? Que 
diferénça faz se o salário mínimo é 
de 30 ou 4-0 dólares, vinte vezes 
menor que o da Itália? Que diferen-

ça faz s_e são expurgados dos sa
lários 80, 100 ou 1�0Jo de uma in
flação que desapareceu? 

Q 
ue diferença faz se Irmã Fi-. lomena foi assassinada? 

Para o J ornai Vida são essas as 
diferenças que contam. São es
sas as diferenças que nos separam 
da modernidade e não se andamos 
de· ''carroças'' ou luxuosos carros 
importados como nos . quer fazer 
crer o discurso oficial. 

Esse número especial_ do Jornal 
Vida sai às ruas não só pela 
morte de Irmã Filomena, mas, 
sobretudo, pelo lento e contínuo as
sassinato de um povo. 

JULH0/1990 

VIDA 
EXPEDIENTE 

Policiais suspeitos de envolvimento 

em grupos de extermínio 

VIDA é um órgão 
trunestral do Fõrüm 
Permanente Contra a 
Violência. Editado 
com � colaboração da 
Sub-Reitoria de As
suntos Comunitários e 
o Departamento de
Jornalismo da Uerj.

Edição: José R. 
Bessa Freire 

Dia gramação: 
Mariza Good 

Reportagem : Liliane 
Canário, Cynthia Ber
tholini, Luís Roberto 
Monteiro e Vera 
Buzanello, estudantes 
do último período do 
curso de Jornalismo. 

Colaborador: Miguel 
Baldez 

Ano 1 - Edição es
pecial - Julho - 1 990 
Composto e Impresso: 
Jornal dos Sports, 
tel.: 232-801 O. r. 25 

Pelo menos 15 policiais 
militares da ativa são 
apontados como suspeitos de 
envolvimento nos crimes dos 
grupos de extermínio. A 
informação foi divulgada em 
um relatório feito por uma 
comissão especial da polícia 
fluminense, que investiga os 
assassinatos dos chamados 
esquadrões da morte, e 
publicada em reportagem do 
Jornal do Brasil no dia 13 de 
abril deste ano. Segundo o 
jornal, entre os 50 suspeitos dos 
15 grupos de extermínio 
apontados pela comissão, 
somente nove estão presos. 

O documento "Brasil: acima 
da lei", divulgado recentemente 
no Brasil pela Anistia 
Internacional, cita que a PM foi 
acusada da morte de 585 
pessoas em 1989. De acordo 
com o relatório, as autoridades 
brasileiras não tomam medidas 
efetivas que assegurem a 
proteção dos direitos humanos 
previstos na Constituição. O 

documento diz também que a 
metade dos integrantes dos 
grupos de extermínio é policial. 
Como exemplo da grande 
violência no país, a Anistia cita 
a Baixada Fluminense, ·no Rio 
de Janeiro, onde são recolhidos 
em média dez cadáveres por dia 
e poucas investigações são 
levadas adiante. 

Diante desse quadro, o 
FÓRUM PERMANENTE 
CONTRA a VIOLÊNCIA e 
mais 21 entidades ligadas à 
defesa dos direitos humanos 
enviaram carta aberta ao 
governador do Rio de Janeiro, 
Wellington Moreira Franco, 
cobrando uma ação enérgica do 
governo no-combate ao crime 
organizado no Estado. Em 
especial as entidades 
denunciam a ação do 1111z 
RUBENS MEDEIROS, da 4ª 
Vara Criminal da Comarca de 
Caxias, que no dia 4 de junho 
de 90 revogou a prisão 
preventiva dos quatro suspeitos 
de assassinato de João Antônio 

dos Santos, alegando que os 
réus eram primários e tinham 
bons antecedentes. No entanto, 
segundo a carta, José Lino 
Gomes, Walter da Rocha 
Quitério, José Francisco de 
Andrade e Evandro dos Santos 
Santana fazem parte da lista de 
integrantes de grupos de 
extermínio divulgada pela 
comissão especial da polícia 
fluminense. 
Para o FÓRUM, o juiz 
Rubens Medeiros, ao soltar os 
acusados, não levou em 
consideração a segurança das 
testemunhas, que estão 
sofrendo ameaças. O acusado 
José Lino Gomes (Zitinho), por 
exemplo, foi reconhecido por 
uma testemunha de outro 
homicídio como sendo-uma das 
pessoas que estão rondando sua 
casa em atitudes ameaçadoras. 
As entidades de Defesa dos 
Direitos Humanos terminam a 
carta, afirmando estarem 
,dispostas a intensificar a luta 
contra a violência no Estado do 
Rio de Janeiro. 

JULH0/1990 

OPINIÃO 

O crime e o poder 
N o recente seqüestro do em

presário Roberto Medina, in
d_epend_entemente da história que se 
formou nos setores mais privilegiados 
da população, há alguns pontos fun
damentais que, a par do pânico desse 
novo e assustado grupo de risco (o 
empresariado brasileiro), devem ser 
esclarecidos, ou, mantido o silêncio 
do Governo do Estado, investigados 
imediatamente. Se não pelas Polícias 
do Estado - por sua reconhecida inca
pacidade - pelas entidades compro
metidas com os Direitos Humanos. 
Tanto as entidades comunitárias de 
ação direta, como aquelas da chama
da sociedade civil, a OAB e a ABI, por 
exemplo. 

Que é que efetivamente se esconde 
por trás da gritaria desordenada em 
torno do agravamento das penas pre
vistas para o delito de seqüestro, do 
confronto entre as várias polícias es
taduais e federal, e do exibicionismo 
histriônico de alguns delegados que, 
cada um a seu modo, tentam, talvez, 
mostrar-se o melhor candidato a che
fe de sua corporação diante dos novos 
ventos eleitorais? 

Os protestos oficiais, os encontros 
entre Ministros, Governadores e Se
cretários, a expressão iracunda do 
Governador do Estado do Rio de Ja
neiro são, na verdade, o silêncio sobre 
as relações entre o crime organizado 
e o Poder. Ninguém explicou até ago
ra que é que faz na Secretaria de 
Promoção Social - dirigida pelo Sr. 
Nelson Moreira Franco. irmão do Go
,·ernador - o Sr. Nazareno Barbosa 
Ta\'ar s. lt 11 dos seqüestradores. Que 
tipo de currículo fez desse homem um 
sen·ídor habilitado a trabalhar em 
comunidades de baixo poder aquisiti
,·o. notadamente favelas? Pois não é 
esta a principal tarefa da Secretaria 
de Promoção Social? 

E Nazareno não é uma exce
ção. Há tempos. no Largo do 

Machado, um ato de protesto contra 
o Governo do Estado na passagem de
seu primeiro ano de mandato foi dis
solvido por forte aparato para-militar,
organizado e comandado por inte
grantes da Secretaria de Promoção
Social .  entre os quais um ex
segurança do Sr. Rubem Medina, co-
nhecido como Mi_guelão, em destaque 
na foto. Na época. a Comissão Parla
mentar apurou, na Assembléia Legis
lativa, a ligação entre a ação repres
sora e o Gabinete do Sr. Nelson Mo
rrira Franco, sem qualquer conse
qüência prática. Prova disso é que o 
rm'iprio Nazareno que, segundo os 
jornais. teria participado da violência 
contra os manifestantes, até hoje per
manece prestigiado, fazendo alonga
mentos corporais com o Governador, 
como disse em depoimento publicado 
pela imprensa, e integrado na equipe 
de promoção social do Governo, sob 
as ordens do irmão do Governador. 

A revista ISTO É SENHOR, em sua 
edição de 27 de junho, publicou tre
chos do depoimento prestado por Na
zareno perante o Poder Judiciário em 
processo no qual é arrolado como 
integrante de quadrilha de alvar�s 
falsos. Nesse depoimento, Nazareno Já 
deixava claro suas relações com o 
crime organizado e o papel que repre
sentava junto à "bandidagem" (a ex
pressão é dele), cujo consentimento 
reputava necessário para desenvolver 
projetos comunitários nas regiões fa-. 
veladas do Rio. 

Carlos Carvalho 

M iguelão, no ato contra o governo do Estado no Largo do Machado. 

M as ninguém é suficientemen
te inocente para acreditar 

que o Governo do Estado é 
uma vítima de· singelas lideranças 
criminosas nas favelas do Rio de Ja
neiro. Meio-Quilo, Escadinha. Japo
nês acabam sempre ou na bala de um 
delegado mais afoito ou uma prisão 
de média ou máxima segurança, com 
ou sem refresco para o exterior, como 
o Japonês, cujas relações com a fami
lia Rattes, Paulo e Anna Maria, res
pectivamente ex-Prefeito de Petrópo
lis e pessoa ligada ao Governador
Moreira Franco e deputada federal.

A outra ponta do crime organizado 
-é que precisa ser desvendada. Essa 
que se forma da favela para o exte
rior, passando ou não pelos órgãos
policiais. 

Que é que legitima, por exemplo, a 
deputada Anna Maria Rattes para 
discutir com Japonês, presidiário, o 
resgate pedido para libertação de Ro
berto Medina, e dele obter uma subs
tancial redução no preço exigido pe
los seqüestradores? Como se forma 
essa relação política? Quem se benefi
cia dela? 

E a atuação da Secretaria de Pro
moção Social, com agentes como Na
zareno, como se dá concretamente? 
Que papel o Secretário de Promoção 
Social, Sr. Nelson Moreira •Franco, 
representa como elemento de ligação 
entre as comunidades capturadas pe-

lo cri1ne organizado e a estrutura 
política do Governo C' demais Poderes 
institucionais, com o Judiciário e o 
Legislativo? 

E as relações com os potentados do 
jogo do bicho, como se formam e 
desenvolvem? Será que há quem 
acredite, como indagava um policial 
digno e competente, que o Jogo do 
bicho é só uma brincadeira divertida? 
Se há. que ela experimente então, dizia 
ele, montar uma banquinha de jogo do 
bicho ali na esquina do seu bairro ... 
Quais são as relações dos donos cio 
bicho com o Poder? Até onde vão ns 
interesses desses senhores e quais são 
as suas conexões com a criminalidadr 
mais ampla? 

S ão essas algumas.não todas,
as perguntas e perplexidades 

que precisam ser resolvidas. É preciso 
uma grande indignação e mobilização 
popular, a partir das comunidades mais 
oprimidas (vítimas permanentes da 
violência em todas as suas formas: a 
violência da fome. da morte, da falta de 
habitação, da agressão policiada dos 
grupos de extermínio, dos esquadrões 
da morte e do assassinato continuado 
de meninos e adolescentes), mas tam
bém decididamente apoiada pelas enti
dades da sociedade civil. Somente esta 
manifestação poderá libertar o povo d9 
Rio de Janeiro dessa rendição geral E 
preciso superar o medo e partir para a 
luta. 

MIGUEL BALDEZ 

Denise Reis 

"O Brasil não pode continuar tão 
mal socialmente. Numa sociedade 
onde há demasiado desequilibrio, é 
propício o aparecimento da violên 
eia. Some-se a isto uma insuficiência 
educacional crônica Este é um as
pecto sombrio da situação brasileira_ 
Acho difícil conviver com a realidade 
nestes termos. 

A solução é a longo prazo. É preci
so que haja muita competência e 
honestidade por parte de quem pode. 
aonde pode. Espero que sejamos ca
pazes de superar esses problemas." -
(CAETANO VELOSO-músico) 

• • •

"A violência não é decorrente das 
inquietações e da criminalidade de 
baixo nível. Ela é promovida por 
setores da própria polícia, particular
mente da PM e pelos grupos organi
zados de exterminadores, que fun
cionam como vC'rdadC'irtls firmas 
"prestadoras de se�ço" 

Nas décadas de 60 e 70. o Rio dP 
Janeiro conheceu os esquadrões da 
morte que, comparados hoje com as 
empresas de e xtermínio, não passam 
de organizações romãn ticns. O pior é 
que tal qual nas décadas de 60 e 70 as 
tais autoridades constituídas fingem 
não ver o que todos vêem: a polícia 
está metida em 9 de cada 10 casos de 
extermínio que ocorrem na Baixada. 

Lembro também que existem mui
tas ligações do crime organizado 
com "pessoas de bem" que colabo
ram com a caixinha (dinhC'1ro) pa
ra manter os grupos de exter
mínio em ação. Entre estas pes
soas da sociedade (elites) podemos 
alinhar, inclusive alguns polftfcos co
mo está mencionado com todas as 
letras no livro intitulado A Guerra 
dos Meninos, de Gilberto Dimens
tein. Esse é o quadro". (JOSÉ LOU
ZEIRO -escritor) 

• • •
"Nós somos responsáveis pela 

morte da Freira, pelos seqüestros, 
pelos menores abandonados. A res
ponsabilidade é de toda a com unida· 
de. Além da impunidade e do profun
do descrédito nas instituições, agi
mos como cúmplices de possíveis 
situações onde nos sentimos.com me
do e culpados. E isto contribui para 
a onda cada vez maior de violência. 

Enquanto não tivermos um projeto 
social, político, econômico, englo
bando toda a população que é, na 
sua maioria, de negros, mulatos e 
pobres, a situação vai continuar as
sim. Um projeto que intere este povo 
oprimido - de negros e pobres - tjue 
são, principalmente, os que matam e 
os que morrem." - (MILTON GON
ÇALVES-ator) 
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H 
á maís de um mês do assassina
tn.daiF1reira Franciscana Filome
na Lopes Filha, a Comunidade 

da Viga, ainâa vive em clima de terror. 
Três famílias abandonaram suas casas 
e os moradorPs evitam,declarações'à im
prensa, com medo de represálias. Na 
Viga. ao invés das bandeiras verdes e 
amarelas, tão freqüentes em tempo de 
Copa do Mundo, bândeiras negras falam 
pela comunidade. 

Segundo a polícia, os suspeitos Erival
do e Edivaldo Nunes Barbosa, conheci
dos como Cocó e Negão, antigos mora
dores da Viga, estão foragidos. Membros 
da comunidade. entretanto. afirmam ter 
visto os dois irmãos na Viga, mesmo 
após suas prisões preventivas terem sido 
decretadas pela Justiça. 

Trabalho Social - Antes do início do 
projeto da Irmã Filomena, 158 famílias 
moravam na Viga, em precárias condi
ções de habitação. Desabrigadas pela 
enchente de 88, elas a"Ii se instálaram em
barracos e casebres. No decorrer do 
projeto, através do financiamento ie 
entidades beneficentes da Alemanha. 
cada morador recebeu materiàl de cons
trução para levantar uma casa de alve
naria em seu terreno. Além disso, o 
projeto incluiu o roordenafuento do 
espaço, com a construção de ruas e 
distribuição mais igualitária dos terre
nos entre as famílias. O trabalho na Viga 
incluía 158 casas, 1 ambulatório, l cre
che e 1 igreja. 

A Irmã Filomena coordenava mais um 
projeto de urbanização em Nova Iguaçu: 
o da comunidade da Posse, ainda em
andamento. Em um terreno comprado
pela_ Cúria de Nova Iguaçu, 29 casas
foram construídas, em regime de muti
rão, para abrigar uma parte de cem
famílias que moravam às margens do
Rio Bota (também em Nova Iguaçu), em

Luto na Viga 
'i f 1í · ] 

• 

A decoração verde--amarela da Copa aa rugar ao luto 

uma área sujeita a enchente. Nos planos 
da Irmã estavam ainda a construção de 
mais 8 casas na Posse e a compra de 
outro terreno, onde seriam construídas 
100 moradias para abrigar o restante das 
famílias que não puderam ser instaladas 
na Posse. 

Apesar do assassinato da Irmã, as 
obras na comunidade da Posse não serão 
interrompidas. Uma diretoria, constituí
da por sete moradores do local, foi for
mada para dar prosseguimento ao proje-

to. Para Deise,,1" .conselhêira da e11retoria, 
"a melhor fo'rma de honrar a memória 
da Irmã Filomena é dar continuidade ao 
trabalho social na Baixada". 

Estranhas Circunstâncias - O assassi
nato da Irmã Filomena foi cercâdo por 
curiosas circunstâncias. Um dia antes 
do crime, na quarta-feira, 6 de junho, a 
Irmã entregou um livro contendo foto
grafias, que registravam as etapas do 
projeto da Posse à Deise, com recomen
dações para que ela acabasse de comple-

Eneraldo Carneiro 

tar o álbum. Na tarde de quinta, dia 7, a 
Irmã visitou a comunidade, e circulou 
inquieta entre as casas, alegando dores 
de cabeça. Às cinco e meia da tarde, ela 
deixou a Posse, impedindo que, como era 
costumeiro, algum morador a acompa
nhasse até Nova Iguaçu. Nessa mesma 
noite a irmã foi assassinada com um tiro 
·no ouvido, na sua caminhonete, sem que
nada tivesse sido roubado. Apenas mais
uma morte na violenta Baixada Flumi
nense? A polícia dirá. 

''Me perdoem pelo meu silêncio'' 
N 

a tarde do dia 7 de 
junho de 1990, Irmã 
Filomena seguiu de 
carro em direçãó à 

comunidade da Posse, levando 
material de construção para 
os moradores, Ao despedir-se, 
prometeu :tEstarei de volta às 
18 horas para a celebração 
eucarística". A promessa, no 
entanto, não se realizou. Pou
cas horas di:!pois, um tiro na 
cabeça encerrava o trabalho 
comunitário da freira. Uma
morte trágica em ciraunstãn
cias misteriosas: seu corpo foi 
encontrado ao volante do pró
prio automóvel, num trecho 
deserto da estrada de Itaipú, 
Belford Roxo. 

Irmã Filomena Lopes Filha, 
44 a,.os, nasceu em 23 de maic 
de 1946, na cidade de São Mi
guel do Anta, em Minas Ge
rais. Dedicou sua vida basica
mente à religião e à educação. 
Em 1979, ingressara na Con
gregação das Irmãs Francisca
nas. Por três anos permaneceu 
no Instituto Nossa Senhora 
Medianeira, em Barra do Pirai; 
onde cursou a Faculdade de 
Filosofia e trabalhou como 
professora. Logo em seguida, 
passou para 9 Instituto de 
Educação Santo Antônio (!E
SA), atuando como diretora 
auxiliar da 5ª à 8ª série. 

Há quatro anos. ela desen-

volvia, paralelamente, um tra- tanto, não agradar a todos. -----

balho c·om os moradores do Nos últimos três meses, vários 
Bairro da Viga e da Posse, em telefonemas anônimos e bilhe-
Nova Iguaçu. Através de um tes com ameaças de morte fo-
projeto alternativo do IESA, ram enviados para a freira. 
sustentado financeiramente Bastante discreta.a irmã co-
por entidades alemãs, a Irmã mentava o assunto somente 
coordenava a construção de com as pessoas mais próxi-
casas e fazia a distribuição dos mas. "Ela era uma pessoa ca-
lotes para os moradores. Co- !ada, coptida, mais muito
mo resultado, foram construí- amável. As vezes, quando a
dos mais de 180 casas, uma gente estava trabalhando no
creche, um posto de saúde, um jardim, ela com.entava as últi-
centro comunitário, uma qua- mas ameaças, mas logo se ca-
dra de esportes e duas igrejas lava e não queria mais falar a
(umà delas ainda em constru- respeito", diz Irmã Ismelda.
ção). Simultaneamente era 
feito um trabalho de evangeli
zação e catequese das comuni
dades. 

Nos seus poucos momentos 
de lazer, a freira ficava cui
dando dos peixes e pássaros 
que mantinha no jardim do 
colégio. "Ela gostava muito de 
vir aqui e mexer nos canteiros. 
Hós fazíamos isto sempre jun
tas", lembra Irmã Ismelda, 
amiga e membro da Congre
gação. Para a freira, contudo, 
Irmã Filomena cada vez mais 
prefiria dedicar seu tempo ao 
projeto comunitário. "Todas 
as manhãs ela ia acompanhar 
as obras e levar material. Pa
recia ser sua verdadeira reali
zação", afirma. 

Ameaças - O projeto de 
Irmã Filomena parecia, no en-

Ignorar as ameaças e silen
c1ar sobre o assunto tiveram, 
porém, conseqüências sérias. 
Na Baixada, onde a lei do 
silêncio impera, houve mais 
uma vítima. Irmã Filomena, 
com sua coragem e determina
ção, talvez até soubesse de sua 
morte próxima, mas não pa
rou. Em seu último dia parecia 
desconfiar de alguma coisa. 
Mas, mesmo ameaçada, se di
rigiu à Posse. Não voltou 
mais, nem para o encontro 
eucarístico, nem para enviar a 
carta que escrevera pouco an
tes: "Queridos compadres ( ... ) 
a vida é tão linda e poucas 
vezes eu escrevo (, .. ) mas me 
perdoem pelo meu silêncio. 
Breve falaremos mais. Abra
ços e orações da mana que 
muito quer bem. Filhinha". 



Construindo nas lutas a CUT e o PT 
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Jornal de caráter interno 
ao Partido dos 
Trabalhadores, dirigido e 
distribuído única e 
exclusivamente aos 
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Collor subiu para tentar impor um plano de arrocho e recessão. Mas, como não tem força 
suficiente, não está conseguindo e vem se desmoralizando a cada dia. 

Desde maio, os trabalhadores têm respondido ao governo com uma impression�nte 
disposição de I ta, em inúmeras greves por reposição salarial e contra as demissoes. Com 
elas, conseguimos arrancar importantes vi órias. Menos do que poderíamos ter arrancado 

.. . . 
. -



Negocia,ão 
CUT-Governo. 
Valeu a pena? 

Sufocado pelas greves, o governo chamou os dirigentes sindicais para 
tentar negociar uma trégua. Não conseguiu. Mas ficou uma pergunta: 

o que os trabalhadores ganharam com essas negociações?

Os 100 dias que 
abalaram o pais! 

Pág.2 

Há 100 dias, Collor vem tentando impôr seu plano de arrocho e 
recessão. Nesta edição, fazemos um breve balanço dos ataques do 

governo e da resistência dos trabalhadores. 

Pág.4 
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Na URSS, crise 
do PC se aprofunda 

A explosim situação eco11ô111ica, social e política da URSS, produto do 
amnço dos trabalhadores, ameaça esfacelar em mil pedaços o maior 

Partido Comunista do mundo. 
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trabalhadores já poderiam ter ferido de morte o Plano Collor. 
A tarefa da CUT agora é apoiar as lutas que continuam ocorrendo, para que triunfem, 

porque cada vitória parcial, como a da Embraer, por exemplo, ajuda o conjunto dos 
trabalhadores aavançar. 

Além de apoiar as lutas, a CUT tem que trabalhar por sua unificação, pois somente elas 
poderão impor a esse governo e ao Congresso o fim das demissões, a reposição salarial, a 
derrota definitiva do plano de fome. 

11 na 
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Toquinho, dirigente dos trabalhadores da Embraer, fala a seus companheiros no pátio da empresa. 

Foi com muito papel picado e gritando ''Vi
tória! Vitória!" que 6 mil trabalhadores da Em
braer de São José dos Campos terminaram a 
assembléiadodia 22. Foram 17 dias de greve, 
uma dura batalha em que, com muita garra, en
fretaram a polícia e dobraram a patronal. 

A sentença do TRT, no dia anterior, havia de
terminado reajustes de 1 O% em maio, 15% eni 
junho, 20% em julho, 1 O% em agosto e 5% em 

setembro, totalizando 75,33%. A empresa ain
da foi obrigada a conceder o pagamento dos 
dias parados, um abono, em duas parcelas, de 
Cr$ 30 mil para quem ganha até 5 salários mí
nimos e Cr$ 25 mil para os demais. 

A vitória da Embraer foi uma das maiores da 
categoria metalúrgica em todo o país e mos
tra o caminho a todos os trabalhadores para 
se conseguir enfrentar o arrocho. 
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Negociação CUT-governo 

Meneguelli não assinou a "trégua" ... 

Sufocado pela onda 
grevista que varre o país e 
arranca vitórias contra seu 
,Plano, o governo resolveu 
lançar mão de uma velha 
manobra: tentar 
comprometer os 
representantes dos 
trabalhadores numa 
"trégua", para poder 
tomar fôlego. Chamou 
empresários e dirigentes 
sindicais para conversar e 
propor um acordo. Assim, 
no último dia 18, durante 
mais de 6 horas, membros 
do governo, patrões e 
representantes da direção 
da CUT estiveram 
reunidos em Brasília. 

Felizmente, nossa 
central não assinou a 
"trégua". Mas as 
conversações deixaram 
algumas perguntas na 
cabeça dos trabalhadores. 
O que ganhamos com 
essas negociações? Que 
lições podemos tirar dessa 
experiência para atuar no 

Só mesmo a força da ofensiva dos 
trabalhadores pode explicar que Col
lor - até pouco tempo atrás com ares 
e poses de invencível - fosse obri
gado a orientar sua equipe para cha
mar urna negociação com a CUT. 

Para que sua versão de pacto social 
tivesse sucesso, precisava desespera
damente da nossa central, hoje dire
ção indiscutida da imensa maioria dos 
trabalhadores. 

O que queria o governo: 

Zélia propôs que a CUT suspen
desse as greves por 60 dias. Em tro
ca, nesse mesmo período, o empre
sários suspenderiam aumentos de 
preços e demissões, e o governo pa
raria com aumentos de tarifas e lis
tas de demitidos nas estatais e no ftm
cionalisrno, por 15 dias. O governo 
queria também com isso ''a suspen
são, por parte de Congresso Nacio
nal, das discussões para a formula
ção de uma nova política salarial e 
da reposição das perdas'' (Folha de 
S. Paulo, 19/6, B-1).

Corno se vê, mais urna vez, só os
trabalhadores pagariam o pacto. Nin
guém garantia que os patrões iam 
cumprir sua parte. O governo não ar
redav édes 

Em relação às nossas perdas e a vol
ta do reajuste mensal, nada! E, para 
piorar, ao mesmo tempo em que fa
zia a proposta safada de suspender 
por miseráveis 15 dias as demissões 
de funcionários, publicava novas lis
tas de demitidos e afastados no Diá
rio Oficial, atraiçoando logo de cara 
os trabalhadores. 

Por tudo isso, foi correto que a 
CUT - através do companheiro Me
neguelli - não tenha assinado o acor
do. Seria corno assinar em baixo do 
arrocho e das demissões do Plano 
Collor. E, como em toda trégua en
tre duas forças desiguais, sairia per
dendo feio o lado que estava ganhan
do: os trabalhadores. 

Foi correta a atuação da CUT? 

Mas o acerto de ter saído a tempo da 
armadilha montada por Collor não di
minui a gravidade do erro que come
teu a direção da CUT nas últimas se
manas. Seguindo a orientação impos
ta pela maioria que tem nela a tendên
cia petistaArticulação, a Executiva 
de nossa central veio apostando muito 
mais na negociação que na mobiliza
ção dos trabalhadores. Essa foi a po
lítica que sustentou a suspensão da 

reve eral mar 

Essa também foi a orientação que se
guiram, dentro de cada categoria, 
sindicatos e dirigentes da Arti
culação. 

O Comando nacional dos funcio
nários da CEF, por exemplo, levou 
ao extremo essa orientação. Duran
te mais de um mês, adotou como ei
xo de atuação as discussões sobre o 
saneamento da Caixa, proposto pela 
direção da CEF, chegando a ter co
mo principal atividade a realização de 
um Seminário sobre a reforma admi
nistrativa para o dia 16. Tudo isso, 
sem preparar a luta contra as possí
veis demissões que, afinal, foram 
anunciadas dia 14, obrigando os di
rigentes a suspenderem o seminário 
para preparar às pressas a greve. 

O erro dessa orientação fica ainda 
mais evidente na atuação da Execu
tiva da CUT nos dias seguintes ao dia 
12. Dois milhões faziam greves na
cionais, regionais ou por empresa ...
E a preocupação de nossos principais
dirigentes nacionais não foi estar pre
sentes nessas lutas para fortalecê-las.
Nem discutir um novo Plano de Lu
tas nacional que as unisse e preparas
se urna derrota mais rápida do Plano
Collor. Naqueles dias, os dirigentes
cutistas da Articulação se empenha-

. .. com que Zélia queria frear as greves. 

e realizar, com governo e empresá
rios, urna série de reuniões prepara
tórias à reunião de negociação do dia 
18. Chegou mesmo a ser realizada
urna reunião da Executiva, no dia 15
- em meio às greves de bancários,
petroleiros e outras dezenas de seto
res - onde o único ponto de discus
são foi o que a CUT faria nas
negociações.

Resultado 

O resultado dessa política foi que 
nosso movimento conseguiu - de
pois de um mês de fortíssima onda de 
greves - vitórias muito menores do 
que poderia. Tínhamos força fazer o 
governo reintegrar os 1. 700 demiti
dos da Petrobrás e os 11 mil da CEF. 
Poderíamos ter conquistado pelo me
nos em parte a reposição das perdas 
e o reajuste mensal. Mas ficamos no 
meio do caminho. O erro da direção 
da CUT não foi negociar. A negocia
ção é uma tarefa dos dirigentes, co
mo consequência da força da luta dos 
trabalhadores. 

O erro da Articulação, mais uma 
vez, foi fazer da negociação sua prin
cipal tarefa, apostando que - sem a 
devida mobilização - fosse possível 
conseguir, na mesa, um resultado fa-
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UNIÃO SOVIÉTICA 

Crise sacode o Partido Comunista 
No que vai dar o 28� Congresso do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), que se reúne nos próximos dias em Moscou? 
São várias as possibilidades: o partido pode romper, com a saída do grupo de Yeltsin. Gorbachev pode continuar no comando, ou 
deixar suas funções partidárias para ficar só com a presidência ... E pode mesmo ser obrigado a deixar o governo. A profunda crise 
do PC soviético é produto da explosiva situação econômica, social e política do país. Uma situação que, depois de 70 anos, o 
PCUS não controla mais. 

Quem é quem no PC Soviético 
O PCUS está dividido em frações, alas e grupos regionais. Três nomes representam as 

principais divisões entre os burocratas: 

Gorbachev, para levar 
adiante sua perestroika de 
medidas pró-capitalistas, 
conta cada vez mais do 
apoio de seus aliados impe
rialistas. Bush, Kohl, That
cher, Mitterand o susten
tam, apesar da oposição ca
da vez maior das massas so
viéticas, porque sem ele 
tudo pode explodir de vez. 

Yeltsin se diz contra as 
reformas de Gorbachev. 
Ganhou prestígio (e a eiei· 
ção para presidente da Rús
sia, a principal república da 
União) fazendo propaganda 
contra os privilégios dos bu
rocratas e dizendo defender 
a democracia. Na verdade, 
o que ele e quer é que a vol
ta ao capitalismo seja ainda
mais rápida. Notícias às vés·
peras do Congresso indica
vam uma aliança entre ele e
Gorbachev.

Ligachev é o represen
tante da linha-dura do parti· 
do, que quer anular as refor
mas e voltar aos tempos do 
controle absoluto pelo 
PCUS, da censura e dos 
grandes privilégios. Como é 
natural, esses são os mais 
odiados pela população, 
mas têm bastante força no 
aparato do partido. 

Também na União Soviética um fu
racão revolucionário fez cair o regime 
no qual quem mandava em tudo era 
um punhado de pelegos, do alto do 
único partido existente. 

Foram os trabalhadores e povos da 
União Soviética que acabaram com o 
monopólio do poder do PCUS. 

A queda do regime ficou disfarçada, 
porque os burocratas não foram esma
gadas nas eleições e obrigados a deixar 
o governo, como na Polônia. Nem
derrubados, como na Alemanha Orien
tal. Nem fuzilados, como na Romênia.
Os homens no governo da União So
viética são os mesmos, encabeçados
por Gorbachev.

Mas, há cinco anos, Gorbachev re
presentava o governo do PCUS, con
trolando todos os aspectos da vida da 
sociedade. Hoje não é mais assim. 

Gorbachev não consegue se impor 

Agora que o governo deixou de ser 
um prolongamento da cúpula do 
PCUS, Gorbachev conseguiu obter 
maiores poderes para o cargo de presi
dente do país. Mas não está conseguin-

do exercer esses poderes, nem im
por a reforma econômica que traz 
desemprego e aumentos de preços, 
porque está sempre entrando em 
choque com as massas mobilizadas. 

Gorbachev enfrenta greve atrás 
de greve. Manifestações populares 
derrubam os burocratas locais ou 
acabam com seus privilégios. As lu
tas das nacionalidades são uma 
bomba que ele não consegue desar
mar. Multiplicam-se partidos e as
sociações políticas de todos os 
tipos. 

É tudo isso que repercute na crise 
do PCUS. Na base, os militantes 
comunistas exigem um funciona
mento mais democrático do partido. 
Na cúpula, as diferentes alas dos 
burocratas brigam entre si, discutin
do qual o melhor caminho para che
gar ao mesmo objetivo: segurar o 
poder e os privilégios que tiveram 
durante décadas. 

Mas nenhuma desses caminhos 
dos velhos pelegos oferece uma saí
da segura. Porque a lura dos traba
lhadores e povos da União Soviética 
é contra todos eles. 

O poder dos 
trabalhadores 

O correspondente da revista Correio /,i
ternacional conta: 

''Todo dia há greves ao longo de toda a 
geografia do pa(s operário. Diariamente se 
constituem de:.enas de comitês. Muitos de
les, a começar pelos dos mineiros, não de
saparecem; pennanecem e se consolidam 
como llOVOS organismos da classe operária. 

Todas as greves se caracterizam pela es
pontaneidade. Silo contra a falta de produ
tos, contra as arbitrariedades da burocra
cia, contra os numerosos desastres ecoló
gicos, contra os testes nucleares. Elegem 
um comitê para defender as reivindicações 
perante as autoridades, e nesse processo co
meça a reflexilo polftica ( ... ) 

Os mineiros se tomaram o coraçilo polí
tico do proletariado. Mantiveram seus co
mitês, desenvolveram o controle operário, 
e em torno deles começaram a se organizar 
uniões regionais ( ... ) Assim surgiu a União 
dos Trabalhadores do Ku:.bass (Sibéria), 
que conta com um jornal e convocou o pri
meiro congresso operário independente em 
muitos anos ( . .. )

Do Congresso participaram. 334 delega
dos das principais regiões industriais do 
país, representantes de comitês operários 
e clubes (associações políticas), movimen
tos sindicais independentes e organizações 
polfticas (social-democratas, Novos Socia
listas). A principal resoluçilo foi a criaçilo 
de uma Confederação do Trabalho. 

Estão surgindo também associações dire
tamente políticas. Entre elas, a dos Novos 
Socialistas, que estão realizando estes dias 
seu congresso de fundação como partido, e 
que defendem a manutenção da proprieda
de coletiva, sob controle democrático dos 
trabalhadores. 
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BRASIL U R G E N T E 

Com ataque a 
funcionalismo, Collor 
ferra todo mundo 

Os ser · Jres federais e pessoal das estatais estão numa tremenda briga contra o 
gove , f: que Collor está atacando os serviços públicos por todos os lados. Até 

· agora não se sabe ao certo o número de demitidos, mas a Gazeta Mercantil de 22 de
junho fala em 156 mil, somando com os trabalhadores colocados em disponibilidade.
Além disso o governo vem cortando investimentos nas empresas estatais. O que as

torna inviáveis. Mas não está fácil para a o governo manter esses ataques. Com muita
luta, os trabalhadores estão fazendo Collor recuar, como fizeram recentemente os 

eletricitários. Nessa briga, todos têm que estar decididamente ao lado desses 
trabalhadores. Se eles vencem, ganhamos todos. 

Na segunda-feira, 18 de junho, o 
Banco Central demitiu 642 funcioná
rios. Eles tinham sido contratados 
através de empresas de locação de 
mão-de-obra. O salário médio deles 
era de Cr$ 12.000 e a maioria tinha 
por volta de 50 anos. 

''Na minha idade vai ser muito di
fícil ter ficha em outro lugar'', afir
mou Manoel Ferreira, um dos demi
tidos (Folha de S. Paulo, 19106/90). 
Ele tem 59 anos e há 19 trabalha no 
BC. A esposa dele, Maria Augusta, 
de 53 anos, também foi demitida. As
sim como o marido, ela ganhava 
12.000. O casal tem oito filhos, sen
do quatro menores de idade. 

Esses são os marajás que Collor fa
lou em caçar? Que nada! Os marajás 
de verdade estão muito tranqüilos na 
sua vida boa. Até agora nenhum de
les foi tocado. Quem está pagando o 
pato são os "descamisados", que 

Cortes afetam o nível de vida da po
pulação 

As demissões no setor público fazem 
parte de uma grande armação do go
verno, para acabar com os serviços es
senciais assegurados pelo Estado, co
mo a Saúde, a educação, a produção 
de petróleo, eletricidade etc. Junta
mente com o corte de investimentos, 
as demissões dos funcionários federais 
e dos trabalhadores nas estatais, pre
judicam a vida de todo o mundo. 

No setor de energia elétrica, por 
exemplo, se Collor não investir e ain
da demitir funcionários, como anda 
prometendo, poderá haver raciona
mento de energia, num prazo de três 
anos. Significa que várias horas por 
dia poderemos não ter luz nas nossas 
casas, como já aconteceu na Ar
gentina. 

Mas isso não é tudo. No Ministé-

funcionários da regional do Rio de J a
neiro foram demitidos. Isso vai en
fraquecer a fiscalização federal de 
usinas produtoras de leite e dos ma
tadouros, que é feita por esse órgão. 
O veterinário e o agente administra
tivo do posto de fiscalização de Va
lença (RJ), por exemplo, foram co
locados a disposição. Com isso o pos
to fechará. O resultado é que a popu
lação pode passar a consumir carne 
e leite estragados. 

Collor pretende dar aos banqueiros 
internacionais - pagando a dívida 
externa - todo o dinheiro que ele 
economizaria com os ataques aos ser
viços públicos. Para ele não importa 
se os filhos dos ''descamisados'' to
mam leite estragado. Ou se ficam sem 
luz, sem correioousemgasolina. Pa
ra o governo, o que conta é que os 
banqueiros dos Estados Unidos, Eu
ropa e Japão, continuem estofados de 
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CEF -A Caixa sempre foi o banco dos pequenos poupadores e dos aposentados, 
que não tem dinheiro para cumprir a exigência de saldo médio dos bancos particu
lares. Com as demissões, piora o atendimento ao público e aumentam as filas. 

Ministério da Agricultura - Ele é responsável pela fiscalização da qualidade de 
produtos como ovos, carnes, leite, enlatados, etc. Sem funcionários para fiscalizar, 
a população pode consumir produtos estragados. 

Saúde - Com os cortes na Previdência.e no Ministério da Saúde, a situação fica 
mais grave ainda. Entre os demitidos há médicos e enfermeiros. Agora a espera 
na fila vai ficar maior. E a possibilidade de ser atendido menor. 
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Apesar das 11 mil demissões, o funcionalismo da CEF voltará à luta em defesa da instituição que é de todos. 

PETROLEIROS 

Decisão foi 
pra prormga�ão 

O braço de ferro entre petroleiros e governo 
terminou empatado. Pelo menos por enquanto. 

Depois de oito dias de greve, o governo re-
• cuou das 16 mil demissões, mantendo 1. 700

delas. O recuo do governo mostrou que os pe
troleiros, com sua poderosa greve, tinham 
condições de derrotar completamente o go
verno. Por que, então, isso não aconteceu? 

Se os petroleiros não conseguiram foi por
que o Comando Nacional da categoria deu 
uma de Lazaroni. Quando era para ir prá ci
ma do adversário, o Comando mandou todo
mundo recuar. 

Primeiro adiou a greve, que estava marca
da para o dia 6. Depois adiou de novo. No dia 
13, logo após o segundo adiamento, o gover
no pegou a categoria no contra-pé, decretan
do as demissões. Só aí é que começou a gre
ve da categoria. Mas o Comando continuou 
errando. Quando a greve saiu, demorou pa
ra orientar o corte da produção. Greve pro
duzindo é pior do que jogar com líbero pre
cisando da vitória. Como se isso fosse pou
co. no meio da disputa começou a fechar acor
dos por refinaria. Isso i olou e enfraqueceu 

regiões onde a greve estava forte. 
Mas o principal erro do Comando foi su

bestimar a força do movimento. No dia 22 ele 
enviou, a todos os sindicatos de petroleiros, 
um telex, falando que a greve em Canoas e 
Campinas estava indo pro brejo. Imediata
mente os companheiros dessas refinarias cor
rigiram a informação equivocada: a greve 
continuava forte. 

Com todos esses erros do "técnico" dos 
petroleiros, é de se estranhar que Collor não 
tenha levado essa de lavada. Isso só não acon
teceu porque a garra da categoria é muito 
grande. Em Campinas, Macaé eNatal, os pe
troleiros queriam manter a greve, mesmo de
pois da suspensão a nível nacional. E só vol
taram a trabalhar depois que viram que iriam 
ficar isolados. 

Se os petroleiros quiserem ganhar as pró
ximas batalhas, vão ter que mudar a compo
sição Comando. Do jeito que está não pode 
ficar. Os petroleiros precisam de uma dire
ção firme, da qual façam parte os novos com
panheiros que se destacaram nesta luta, elei
tos democraticamente em suas bases. 

Golpe 
violento 

dogovemo 
Collor quer mesmo acabar com a Cai

xa Econômica Federal. Todo mundo sa
be que o governo quer que a CEF deixe 
de cumprir o papel de banco, para que os 
banqueiros privados abocanhem uma fa
tia maior do mercado. Para isso o gover
no nomeou um ex-vice-presidente da Fe
naban, Lafayete Torres,para a presidên
cia da Caixa. Foi como botar uma raposa 
no galinheiro. 

A última do governo foi a demissão de 
11 mil funcionários. A resposta da cate
goria veio imediata. No dia 20, os econo
miários entraram em greve contra os cor
te . A greve começou parcial, porque o 
Comando Nacional não havia preparado 
a mobilização anteriormente. Mas logo 
começou a crescer. Principalmente em 
Salvador, Porto Alegre e no Rio de 
Janeiro. 

Infelizmente, antes que a mobilização se 
estendesse a nível nacional, o Comando 
suspendeu a greve. Foi um erro que pode 
custar caro à categorias.Agora é necessá
rio retomar a luta. 

Petrobrás - Além de demitir, Collor cortou os investimentos. Isso põe a perigo a 
produtividade da estatal, o que pode provocar no futuro uma crise no abastecimento 
de derivados de petroléo, entre eles a gasolina e o diesel. 

DNER - O Departamento faz a manutenção de todas as estradas federais. Com 
a as demissões as estradas podem ficar cheias de buracos. A BR-116, por exem
plo já está sem manutenção, devido às demissões. Pode aumentar o número de 
acidentes devido à falta de condições de segurança. 

Ministério da Educação - Já há tempo que os governos não põe muito dinheiro 
nas Universidades federais. Agora, Collor está exigindo dos reitores a demissão 
de funcionários e o aumento do número de alunos. Vai aumentar os estudantes por 
sala de aula. E vai diminuir ainda mais a qualidade do ensino. 

RFFSA - Com menos funcionários, cai ainda mais a qualidade dos serviços das 
ferrovias, um transporte fundamental para os trabalhadores. Podem haver proble
mas com a manutenção de equipamentos, o que causa acidentes. 

Defensores 
do BB e da CEF 
são demitidos 

Os po/fticos patronais, o FMI e a 
grande imprensa apóiam o desman
telamento dos serviços públicos e o 
leilão das estatais, com o falso argu
mento de que as estatais e os salários 
dos seus trabalhadores são a causa 
da crise econômica. Estão de acor
do em pagar a dívida externa atra
vés da privatização das estatais e dos 
serviços públicos. Enquanto isto, os 
trabalhadores do estado são os úni
cos a defender o patrimônio e o in
teresse da população. 

No BB, por exemplo, os funcioná
rios são os que denunciam as falca
truas das diretorias, principalmen
te a anistia de dívidas da grande bur
guesia, ao mesmo tempo em que são 
cortados crédito aos pequenos agri
cultores. Na CEF, foi um trabalha
dor, Pedro Rockembach, agora de
mitido e sofrendo a ameaças, quem 

denunciou um rombo de Cr$ 1,5 bi
lhões ainda do período de fusão da 
CEF com o BNH, enquanto perma
necia fechado o financiamento da ca
sa própria. 

Collor sabe que para aplicar a sua 
política precisa derrotar o movimen
to do funcionalismo público e das es
tatais. Por isso, ameaça e ataca ati
vistas e a organização sindical. Por 
isso, a diretoria do BB lançou comu
nicado ameaçando os ativistas do 
movimento. Por isso, 39 companhei
ros da CEF foram demitidos na últi
ma greve, suspensa dia 21, inclusi
ve Arlindo Simon, presidente da As
sociação dos funcionários do Rio. A 
resposta do movimento a essas 
ameaças vai ser a continuidade da 
luta: este é o caminho para barrar os 
ataques do Governo. 

ELETRICITÃRIOS 
VENCERAM 

Os trabalhadores não se dobram. Esta foi 
a lição que o governo levou com a greve de 
mais de 15 dias dos eletricitários, termina
da no último dia 21 . 

Várias conquistas foram arrancadas. A 
principal delas foi a estabilidade no empre
go, item do acordo coletivo que o governo 
queria rasgar. Agora, o facão está afastado 
até 31 de outubro - um fruto da 

luta de mais de 70 mil trabalhadores que ti
veram que se defender até com ameaças de 
repressão por parte do chefe do Gabinete 
Militar, general Agenor de Carvalho. 

Foi conquistada também um abono de 
58, 16 % a ser pago em duas parcelas (junho 
e julho) e o não desconto dos dias parados. 

Os trabalhadores da CEEE (RS) levaram 
84% de reposição. 

convergência EJ 



B 

Após 1 dia 

R A 

--

810/o 
_..o 

,,,,. 

s 1 

' 

' 
' 
' 

L 

' 

' 
' 
' 
' 
' 
' 

' 

u R

O que você Após 3 meses 
acha do Plano Collor? 

G E N T E 

Os que acham 
bom o governo Collor: 

71% 

� avaliação após 3 meses 

O expectativa antes da posse 

T
entando mascarar o fato de 
que apenas 30 % da população 
ainda apóia seu plano, Collor 
foi à TV preparado para con

tinuar enganando a população. 

Governando para os poderosos 

Começou dizendo: ''exatamente co
mo prometi, estamos enfrentando os 
poderosos''. A maneira de Collor en
frentar os poderosos foi abrir-lhes as 
torneiras, devolvendo o que ficou blo
queado. Os números mostram que nun
ca os empresários e banqueiros lucra
ram tanto como nestes 100 dias. Com 
os salários dos trabalhadores rebaixa
dos em pelo menos 166 % , os empre
sários não precisaram investir um cen
tavo para aumentar seus lucros. 

Quanto aos banqueiros, seus lucros 

prego atingiu 16% dos que trabalham. 
O congelamento de preços foi uma 

farsa. Nesses 100 dias, a tabela da Su
nab subiu três vezes, descongelando, 
na prática, os preços da cesta básica, 
atingindo, principalmente, a população 
mais pobre. Pesquisa feita pelo jornal 
O Estado de S. Paulo mostra que o 
maior corte de despesas para enfren
tar a crise entre a população pobre re
caiu sobre os alimentos, como arroz, 
feijão, açúcar, óleo e carne. O povo es
tá comendo menos. 

Serviço público cada vez pior 

Collor disse também que "está com
batendo a ociosidade e o desperdício, 
moralizando o serviço público ''. Mas, 
enquanto os marajás e corruptos andam 
soltos, morando em mansões com pis-

. -



passam à ofens�a contra o plano 
Todo esse engano não saiu de graça 

para Collor. Se a maioria dos trabalha
dores ainda depositava alguma confian
ça no governo nos primeiros dias,já em 
maio a coisa começou a mudar. 

se espalharam por todo o país, sendo 
que nos dias 12 e 13 de junho, havia 
mais de 2 milhões de grevistas em to
do o país. 

Dos primeiros momentos de expec
tativa e, posteriormente, de defensiva 
frente aos ataques de Collor, os traba
lhadores passaram, decididamente, pa
ra a ofensiva contra o plano, dispostos 
a conquistar os 166% de reposição e a 
garantia no emprego. 

As comemorações do Dia do Traba
lhador tiveram continuidade em uma 
série de assembléias de diversas cate
gorias, onde a redução salarial e as de
missões foram repudiadas pelos traba
lhadores. Nessa tentativa, os valorosos 
metalúrgicos do ABC e interior de SP 
infligiram a maior derrota que os pa
trões sofreram desde a decretação do 
plano. 

Esse avanço na ação e na consciên
cia dos trabalhadores foi minando a ca
pacidade do governo de aplicar o pla
no conforme o previsto. Collor só po
dia falar alto no começo porque os tra
balhadores estavam calados. 

Vencida essa batalha, os trabalhado
res passaram a lutar pela reposição dos 
84 % confiscados em março. As greves 
- muitas com ocupação de fábricas -

Mas, a voz dos trabalhadores se fez 
ouvir de novo, com força, abafando os 

Bancários na luta 
Apesar da suspensão da greve nacio

nal de bancos privados pelo Comando 
Nacional no dia 18, continuavam em 
greve, até o fechamento desta edição, os 
companheiros do Real, Mercantil de SP, 
BCN e Banorte. A intransigência da Fe
naban começou a ser quebrada com a 
conquista, pelos bancários do Nacional, 
do não desconto dos dias parados e au
mento no auxílio-refeição, além da an
tecipação de 20 % já oferecioo pela 
Fenaban. 

Recife sem notícias 
Há 4 dias, nenhum jornal circula em Reci

fe. Os super-explorados jornalistas, e seus co
legas de profissão e arrocho, os gráficos e ra
dialistas, resolveram cruzar os braços. Poruma 
razão muito simples: Os jornalistas não con
seguem mais viver com o miserável piso de Cr$ 
9.212,00; os radialistas com Cr$ 7.218,00 e os 
gráficos, Cr$ 5.619,00. 

Por isso. resolveram parar, numa greve con
junta.dirigida pela CUT. pela reposição de per
das e estabilidade no emprego. Os maiores jor
nais est:io totalmente paralisados, como o Diá
rio do Comércio. de propriedade do poderoso 

Os bancários não conseguiram arran
car maiores conquistas, porque - além 
do balde de água fria da suspensão da 
Greve Geral - o Comando Nacional da 
categoria errou ao suspender a greve na
cional do setor quando o seu fortaleci
mento era possível através da unificação 
com o funcionalismo dos bancos esta
tais que entravam na luta. 

Mas, apesar de tudo, a base bancária 
continua provando sua capacidade de lu
ta. E arrancando vitórias. 

grupo Paes Mendonça, a Folha de Pernambu
co e o Diário de Pernambuco. 

Uma das maiores provas da força da greve 
é que até o repórter do Diário do Comércio que 
está na Itália cobrindo a Copa quando oube da 
greve, também parou. 

Conshvcão 
civil avanca 

# 

Os trabalhadores da construção civil e do 
mobiliário de São Bernardo do Campo estão 
a, ançando na luta. Conseguiram uma grande 

� convergência 

gritos do governo. As greves arranca
vam vitórias, impedindo a aplicação a 
fundo do arrocho. Impediram demis
sões em massa, como ocorreu no fun
cionalismo. Saíram na defesa das esta
tais, obrigando o governo a reduzir a 
meta de privatizações. 

Frente à fortaleza da classe trabalha
dora, foi ficando clara a debilidade do 
governo. Collor perdeu a maioria no 
Congresso. Se chocou com o Judiciá
rio. E começou a receber críticas dos 
seus amigos empresários. 

Ficou provado que Collor é um go
verno fraco para aplicar os planos do 
FMI. Porque, para isso. ele teria que 
derrotar a classe trabalhadora. Coisa 
que não conseguiu. 

vitória. com a eleição da chapa única da CUT, 
liderada pelo companheiro Severo Alves Maia, 
para a direção de seu Sindicato. 

E, a partir do dia 11, ocorreram greves na 
principais fábricas de móveis da região. A La
fer ficou 11 dias parada e os funcionários con
quistaram 25 % de reposição em junho, 1 O% 
em julho e a redução da jornada de trabalho. 
Na Hobjeto, conquistaram 30% mais o paga
mento dos dias prados. Na Mini Móvel, 30%; 
na Santa Emília, 32 %; na Angesta, 46%; na 
Todesco, 30%; e na Lavoro 30%. 

Vitória dos 
sem-teto em Foz 

No último dia 22, 47 famílias de Foz do Igua
çú (PR), que não tinham onde morar, conse
guiram uma grande vitória. Elas ocupavam, 
desde o dia 18, uma área da prefeitura e, de
pois de enfrentar todo tipo de ataques, foram 
finalmente assentadas em outra área próxima. 

Fundamental para a vitória foi o apoio e so
lidariedade da população vizinha, dos comer
ciantes, que cederam alimentos e dos grevis
tas de Itaipú, que conseguiram lonas e encera
dos para a construção dos barracos. Foi tam
bém a solidariedade que ajudou os sem-teto a 
expulsar a PM do local e libertar seu dirigen
te, Dilto Vitorassi, detido por organizar a re
sistência. 

Quando fechávamos esta edição do jornal, 
as casas começavam a ser construídas. 

tidos em todo o ano passado! Suas apli
cações registraram ganhos nominais de 
80% ao mês, segundo Leo Cochrane, 
presidente da poderosa federação dos 
bancos (Folha de S. Paulo, 24/6). 

Existência digna? 

Collor disse que está construindo um 
país moderno, que'' consegue oferecer 
a todos os cidadãos as oportunidades 
para uma existência digna''. 

A verdade é que os salários sofreram 
o maior arrocho de toda a história, com
o confisco de 188 % nesses 100 dias. O
salário mínimo foi o menor desde a sua
criação, em 1943. Nesses três meses
caiu de 96 para 69 dólares.

O desemprego foi o maior desde 
1985. Só na Grande São Paulo, passou 
de 86 mil desempregados para 947 mil 
em maio, representando 11, 6 % da po
pulação trabalhadora. Fou uma reces
são equivalente à de 81-83, uma das 
maiores da história, quando o desem-

na rua funcionários humildes e traba
lhadores. 

E ele próprio é o campeão do de per
dício: já gastou 4 bilhões de cruzeiros 
em suas práticas esportivas, e deverá 
gastar este ano em publicidade 38 bi
lhões de cruzeiros. 

A inflação não acabou 

Tentando aparentar humildade, Col
lor não podia ser mais descarado quan
do disse: ''Sei que os primeiros dias de 
meu governo exigiram sacrifícios pes
soais de muitos, para poder acabar 
com a inflação''. 

Em primeiro lugar, os números mos
tram que só os trabalhadores e pobres 
fizeram sacrifícios. Em segundo lugar, 
esses sacrifícios não valeram de nada 
porque a inflação não acabou. Os ín
dices chegaram a 44 % em abril e 1 O% 
em maio. E todas as pesquisas de pre
ços indicam que ela continuará 
subindo. 

NAS LUTAS E NAS URNAS 

Estes primeiros cem dias sob o go
verno Collor foram uma prova de fo
go para o nosso partido. Afinal, de
pois de ter mobilizado e merecido a 
confiança de milhões, na campanha 
presidencial, com um programa po
lítico oposto ao de Collor, o PT esta
va consolidado como a maior força 
política do país. 

Isto nos dava e nos dá a responsa
bilidade de oferecer a resposta dos 
trabalhadores diante do ataque movi
do pelos patrões e pelo FMI, através 
do governo Collor. 

O PT denunciou o conteúdo de ar
rocho do plano econômico, desde o 
primeiro momento, quando muitos 
ainda se iludiam que o governo qui
sesse atacar os ricos ... 

Outro aspecto importante da atua
ção do PT foi ó apoio às lutas dos tra
balhadores, com Lula nas portas das 
fábricas do ABC pàra recusar,a pro
posta de redução salarial nas mon
tadoras. 

Na atuação parlamentar, o PT não 
cedeu às manobras dos partidos bur-

gueses que se dizem de oposi<,ão, e 
que propunham retoques às medidas 
provisórias. Nosso partido foi o úni
co a apresentar um projeto de lei sa
larial que exigia a resposição total das 
perdas e a volta do reajuste mensal de 
acordo com a inflação. 

O desafio continua e se faz ainda 
maior. Agora que o governo e todos 
os partidos patronais começam a ten
tar desviar as atenções para sua dema
gogia eleitoral, cabe ao PT fazer desta 
campanha um instrumento para for
talecer as lutas dos trabalhadores e 
apresentar as nossas propostas - co
mo foi a campanha de Lula; 

Nossos candidatos a governadores, 
senadores e deputados devem estar 
presentes nessas lutas, e nossa cam
panha - na TV, nos comícios e pan
fletos - deve estar a serviço delas. 
ajudando a derrotar desde já o Plano 
Collor. Esta é também a melhor ma
neira de levarmos aos governos esta
duais, às Assembléias e ao Congres
so os melhores representantes dos in
teresses da população trabalhadora. 
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DEP. EST. UAL 

R 
osely de Souza, a nossa Rose que milita há mais 

· de 14 anos no Mo'iimento popular (Associação
de Moradores, Movimento Cultural e Movimento

de Mulheres), médjé'a sanitarista, formada pela UERJ, 
com intenso trabal-ho na área da saúde, sempre voltada 
para a prevenção e educação popular para a saúde. 

Fruto dessa batalha elegeu-se vereadora pelo PT em 
Nova Iguaçu. Com sua combativa atuação na Câmara foi 
reconhecida pela imprensa como uma dos cinco verea
dores mais atuantes do Município. Vereadora e militante, 
Rose colocou em prática uma concepção de mandato 
coletivo, comprometido com a construção do PT e com 
a luta dos trabalhadores. 

Semeando ideais, compartilhando sonhos e anseios, 
burilando consciências, conquistando mentes e sensibili
zando corações. Construindo o destino da Humanidade 
que sonhamos e lutamos, ou seja, a Sociedade Socialis
ta. Nova Mulher, novo Homem, libertos da exploração e 
de qualquer tipo de opressão. Nova cultura e novos 
valores! 

A campanha Rose Estadual expressa esses ideais, 
vamos semeá-los juntos! 

Flávio Mota 

P'A RT I CIP E: 
Faça contato com a gente, procure: 
• AUia: 264.0049
• Fátima: 580.1794
• Sônia: 768.6114
• Sllvlo: 761.3836

Ou na camara de Nova Iguaçu, Tra
vessa Roslnda Martins, 71/309, ou, 
ainda, na sede do PT, Av. NIio 
Peçanha, 231/301 - N. Iguaçu 

Bitt r - Governador - Tem e - Senador 



Os quilombos da era do PLIM-PLIM 
A falência do ensino público, os aumentos libera

dos nas escolas particulares, e a extinção de órgãos 
oficiais como Embrafilme, Funarte, Funacem, a extin
ção do Projeto Educar (alfabetização de adultos), 
demonstram o descompromisso deste e de outros 
Governos com a Educação e a Cultura. Some-se a 
isso o monopólio da comunicação exercido, em espe· 
cial, pela Rede Globo. Esse é o triste quadro no país 
dos governantes "pinóquios". Afinal, pela lógica do 
capital, tudo deve ser fonte de lucro, até a ignorância 
de um povo. 

Não é por acaso que o Governo do Estado, tentou 
"comprar" os trabalhadores do Ciep Getúlio Vargas, 
em Nova Iguaçu, para encenar a farsa da merenda 
escolar, com quentinhas compradas fora da escola. O 
pessoal do Ciep recusou o papel. Pois apesar dos 

baixos salários, da péssima qualidade do Ensino, dos 
prédios escolares caindos aos pedaços; os trabalha· 
dores da Educação não abrem mão de sua dignidade. 
Por isso vão às ruas, com clareza da importância de 
engajamento dos pais, dos estudantes, do conjunte 
dos trabalhadores e do povo, r:ia luta pelo Ensine 
Público de qualidade, pelo Plano de Cargos e Salá· 
rios, por um conteúdo pedagógico que expresse o� 
interesses populares e não das elites. 

Por outro lado a cultura popular resiste. Suburba· 
na, marginal e subversiva, resistindo ao massacre. 
Construindo uma cultura nacional e popular alternati
va, valorizando as iniciativas autônomas de centenas 
de pequenos grupos de música, teatro, poesia, arte
sanato, verdadeiros quilombos do final do século. 

Lutar: O melhor remédio 
A s'l3úde tem ocupado muito espaço nos noticiá

rios, o Governo pune e demite profissionais com 
muito cinismo e demagogia, !entendo responsabilizá
los pelo caos da saúde. 

E muito importante perceber que a crise do aten
dimento médico é só a vitrine de um sistema falido 
de saúde pública. O Governo com a dita reforma 
administrativa extingue órgãos de saúde e de vigilân
cia sanitária ·entre eles, a divisão nacional de derma
tologia sanitária, órgão responsável pelo controle da 
hanseníase, doença que cresce assustadoramente, e 
só em Nova Iguaçu, desde janeiro, surgem 40 novos 
casos por mês, 9 que nos faz perder em número de 
casos só para a lndia. 

O Governo mostra assim seu descompromisso 
com os descamisados doentes. Para prevenção da 
Aids nada se faz, a não ser estimular preconceito 
contra as vítimas. 

É preciso que se pense alternativas imediatas para 
reverter este quadro, e já é comprovado que a me
lhor saída é investir prioritariamente em medicina 
preventiva, combinando práticas de medicina alterna
tiva e formação de profissionais de saúde de nível 
médio e básico e não somente de médicos. Afinal, 
não é atoa que a saúde pública do Brasil (Bil econo
mia do mundo capitalista) é comparada a dos países 
mais pobres do mundo. 

Compro�isso do Mandato 
Nós propomos construir um mandato coietivo, 

comprometido com a construção do PT, que afirme a 
sua perspectiva revolucionária e socialista, que contri
bua com a democracia interna, estando presente em 
todas as intâncias partidárias. 

Queremos ser um mandato atuante na luta dos 
trabalhadores, das mulheres, dos jovens, dos negros, 
de todos os discriminados; em defesa da vida e do 
meio ambiente. 

Queremos ser um mandato empenhado na luta 

política contra o Governo Collor, representante do 
grande capital nacional e internacional. E nessa luta 
fortalecer a CUT e todas as formas de organização 
autônoma e independente da classe trabalhadora, na 
perspectiva da revolução socialista. 

Queremos ser mandato no qual você tinha voz e 
vez, e decida junto conosco as prioridades da atua
ção de ROSE. 

· Enfim, queremos ser o seu mandato. Vamos con
quistá-lo juntos! 

Rose para Dep. Estadual 

Nada há a temer senão o medo 
Sinto que existe em nós uma grande força. Já não 

somos as mesmas. Nossa revolta nos impulsiona a 
romper barreiras, de maneira tão forte e irreversível, 
que não cabe o silêncio. 

Na nossa luta, recuperamos nossa voz. Provamos 
a nós mesmas que nada há a temer senão o medo. 
Refazemos a coragem de ser Mulher; porque sabe
mos o que queremos. 

Queremos o direito de ter ou não ter filhos. 
Queremos exercer nossa sexualidade com prazer. 
Combatemos toda e qualquer forma de discrimina-

ção à mulher: no trabalho, na rua, no lar. 
Exigimos do Estado atenção para nossos proble

mas específicos de saúde e educação. Exigimos a 
construção de creches. 

Não aceitamos mais a violência contra as mulhe· 
res e conquistamos nossas Delegacias de Mulheres e 
outros serviços de atenção às mulheres vítimas da 
vilência. 

Em nossa luta pela libertação das mulheres conta
remos com homens conscientes - nossos aliados, 
revolucionários do cotidiano. 

Iremos às raízes da opressão que sofremos e 
revolucionando nossa própria vida, nós somaremos a 
todas os oprimidos na luta por uma sociedade justa, 
fraterna, igual, democrática e livre: uma socidade 
socialista. 

Mãe natureza 

Somos mulheres de todas as idades 
operárias, mulheres do campo, 
professora, comerciárias, ... 
meninas de rua, donas de casa 
Somos negras e brancas 
Somos tantas, 
Mãe natureza 
que temos certeza: 
adubaremos a terra, 
cultivando a igualdade 
sensibilidade, 
solidariedade ... 
Ah! Não temos idade, 
Mãe natureza. 
Acolha a nós em teu ventre 
Com nossos fuzis e flores 
de oprimidas seremos guerreiras 
por um mundo sem senhores. 

(Rose) 

�-13.131 -Semeando Ideais 
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A beleza da semente 

É preciso remover os entulhos desta sociedade que 
despreza sua juventude. Negar o que nos apresenta 
como destino: competir, vencer, enriquecer, cada um 
por si e o Capital contra tudos. Como se a Humanidade 
já estivesse pronta, fosse "imexível" e o futuro não exis
tisse. 

Mas, o futuro está vivo. Pulsa impertinente nos cora
ções de meninos e meninas que ousam a rebeldia, ques
tionam as regras impostas, sonham a liberdade. Seres 
que unindo paixão, dúvidas, certezas, emoção, criativi
dade constróem-se Mulheres e Homens novos, assu
mindo novos valores éticos, morais e culturais. 

Porém, tal qual a flor que não se contenta em ser 
bela, enquanto flor e por isso é, também, semente. A 
juventude não se contenta no seu desabrochar. Quer 
muito mais. E, ao levantar suas bandeiras, pelo Serviço 
Militar opcional e direito de voto ao soldado recruta, se 
organiza. 

Com a matéria dos desejos forja sua força, que 
somada a luta de todos os explorados e oprimidos, há 
de rasgar o apodrecido tecido social do Capitalismo. 
Semeando revoluções, sonhos, Socialismo e liberdade. 

Caminho da Juventude 

Sérgio Luiz 

As noites ainda pairam 
Sobre a nossa terra. 
Nossos caminhos se cruzam 
Em muitas cidades, 
São muitas cidades 
Que temos que morar. 

Os grilhões reluzem o ouro 
dos abutres, 
Nós somos jovens, 
poetizamos um novo tempo 
em nosso caminhar 
Sonhamos, porque não sonhar? 
Os dias estão trajados de cinza, 
cinzas são os dias 
mas clara é a posteridade 
Ao qual lutamos para construir. 
Não durmo sobre as pétalas do anoitecer 
Sinto as dores na carne 
E as fendas nos olhos. 
Mas sou jovem, 
somos a juventude de hoje 
que luta incessante para demolir 
a exploração 
Breves são as poesias, pequenas são as 
estrofes 
Mas temos a pura certeza 
que a juventude libertária caminha triunfante 
sobre os escombros mortos 
deste sistema de dor. 

Rose recebendo o apoio de Blttar e Milton Temer. 

APOIOS: 
Angela Borba - Núcleo de Mulheres do PT RJ. 
Ana Cavalcante - Diretora do MAB(Federação da Associação 

de Moradores de Nova Iguaçu) 
Clntia - DCE - Universidade Santa Úrsula 
Flora Abreu - Vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais 
Luls Fernandes - Presidente da CUT-Baixada e do Sindicato 

dos Comerciários de Nova Iguaçu 
Nelson Vasques - Membro da executiva da Chapa 1 - CUT-

Metalúrgicos Rio de Janeiro 
Orleide Monteiro - Presidente do D. A. da Faculdade Abeu -
Belford Roxo 
Danilo - Vice-presidente da UBES 
Aécio - Diretor do Sindicato dos Químicos de Nova Iguaçu 

Céa e Elba - Grupo Feminista Rabo de Saia - Nova Iguaçu 
Marcelo Guina - Centro Acadêmico de Educação Física -
UERJ 
Alberto Cavalcante - Presidente do Diretório do PT - Belford 
Roxo 
Inês - ENSP/Fiocruz 
Angela - Presidente do SEPE de Nova Iguaçu 
Mareeis - Secretaria estadual dos estudantes do PT 
Daniel Guerra - Músico/Movimento Cultural de Nova Iguaçu 
Cecllia - Secretária do Grupo Totura Nunca Maís 
José Jorge - Núcleo Saúde do PT/RJ 
Ewerson Cláudio - Presidente do PT/Nova Iguaçu e membro 
do Diretório Regional 
Cátia/Leci - Movimento de mulheres de N. Iguaçu 
OJL - Organização da Juventude pela Liberdade 
José Genoino - Deputado Federal - PT/SP 



·uMA MULHER NA LUTA PEJA SAÚDE DA BAIXADA

,-que Rose deputada? 

Luiz Fernandes de Oliveira 
Pres. da CUT BAI

XADA e Pres. Sind. dos 
Comerciários de Nova 
Iguaçu 

"Apóio ROSE por ser 
uma companheira de luta, 
e ao longo de seu man
dato vem defendendo 
não só os interesses dos 
comerc,ano§., mas tam
bém de toda a classe 
t r a b alh a d o r a  d e s t e  
ly'lunicípio. Além disto, a 
companheira vem ajudan
do a construir a CUT e o 
PT, dois instrumentos de 
luta dos trabalhadores". 

Ana Cavalcante de Oli
veira (Aninha) - Diretora 
doMAB 

ºA importDncia da can
didatura a Deputada Es
tadual da companheira 
ROSE está relacionada 
com sua história de luta 
no movimento popular or
ganizado, em especial o 
movimento de bairros. 
Eleger a companheira 
ROSE é ter certeza de que 
juntos estaremos cons
truindo· um legislativo 
democrático e ao lado dos 
trabalhadores. 

Você acha que todos os políticos são 
iguais? Que só estão preocupados com seus 
próprios interesses ou representam os grupos 
poderosos da sociedade, não é mesmo? Você 
tem razões de sobra para pensar assim. A final 
os ''políticos''. deste país transformaram o 
mau-caratismo, a "esperteza" e a falta de 
qualquer escrúpulo em valores e "qualida
des'' até para eleição de Presid�nte da Re
publica. Veja o exemplo do galã global. 

Mas existe e cresce outra forma de fazer 
política: com transparência, compromisso 

com a verdade e a transformação radical da 
sociedade. É essa a política defendida e pra
ticada pelo PARTI DO DOS TRABALHA
DORES e seus representantes (Vereadores, 
Deputados e Prefeitos). E AOS E, como ve
readora, é expressão viva dessa política na 
Câmara de Nova Iguaçu, combativa e firme no 
seu compromisso com a luta e organização 
dos trabalhadores e do povo. Enfrentando e 
denunciando as mutretas dos politiqueiros 
tradicionais com tanta firmeza, até a imprensa 
iguaçuana (TODA ELA COMPROMETIDA 
COM ESSES POLITIQUEIROS ) foi obrigada 
a reconhecer AOS E como entre os cinco 
vereadores mais atuantes de Nova 1guaçu. 
Por· isso é que neste ano estamos lançando a 
candidatura de ROSE a Deputada Estadual. 
Com sua eleição teremos esses compromissos 
firmados com toda .a Baixada Fluminense, 
teremos a VOZ DA BAIXADA na Assembvléia 
Legislativa. Sabemos que esse espaço é im
portante, mas temos também a certeza de 
que, para as transformações profundas e 
radicais da ·sociedade, o principal é o avanço 
da organização AUTÔNOMA E INDEPEN
DENTE e da consciência política aos traba
lhadores. Se o mandato de AOS E vereadora 
foi marcado por essa visão e pelo compromis
so com a construção do PT como Partido 
Democrático, plural, de massas, revolucio
nário e socialista ROSE DEPUTADA TAM
BÊM SERA ASSIM. 



Uma proposta de mandato 

Com eleição de ROSE, o PT con
tará com um mandato, que re
conhecendo os !Imites do parla
mento buscará utilizar esse espaço 
explorando todo o seu potencial. 
Seremos um mandato à serviço das 
lutas dos trabalhadores e da cons
trução do partido, contribuindo 
para as formulações e seguindo 
todas as orientações partldarlas. 
Seremos um MANDATO COLE
TIVO, com plenárias periódicas, 
defln Indo a politlca e as prioridades 
para a atuação da deputada. Já 
temos alguma experiência e com
promissos acumulados com o 
trabalho de ROSE como vereadora, 
portanto, já podemos definir ai-

gumas llnhas mestras de nosso 
mandato. Tomando como ponto de 
partida a Importância da cons
trução e fortalecimento do PT 
como partido presente e atuante 
nas lutas, definimos como prio
ridades os seguintes movimentos: 

MOVIMENTO DE MULHERES 
do qual ROSE participa há vários 
anos, assumindo e compreendendo 
a opressão sofrida pelas mulheres 
na sociedade capltallsta. Bem 
como a Importância estratégica da 
luta feminina para uma revolução 
soclalista, entendida não� como a 
conquista do poder politlco, mas 
também como afirmação da liber
dade e da democracia, construindo 
novos valores culturais e morais e 
repudiando toda forma de opres
são. Entendendo portanto que a 
luta das mulheres compreende e 
engloba mulheres e homens que se 
descobrem, se reeducam e se 
reconstroem na busca de relações 
verdadeiramente humanas entre 
seres livres e Iguais, construindo os 
alicerces da nova sociedade. 

MELHORES CONDIÇÕES DE 
VIDA, através do fortalecimento de 
toda organização popular, na pers
pectiva de uma politlca urbana que 

h umanlze nossas cidades, contem
ple e supere as carências de nossos 
bairros, respeitando o direito a uma 
vida digna. Com Infra-estrutura que 
garanta aos trabalhadores bairros 
saneados, escolas, postos de 
saúde, áreas de lazer, espaços cul
turais, melo ambiente preservado; 
que Incorpore a necessidade de 
uma politlca agrária voltada para 
atender as necessidades dos pe
quenos e médios produtores rurais. 
Tendo claro que a satisfação des
sas necessidades não slgn lflcam, 
necessariamente, a superação do 
capltalismo, mas Implicam numa 
dura batalha contra ·os Interesses 
dos especuladores Imobiliários e 
grllelros de terra, geralmente re
presentados nas administrações 
públicas. 

MOVIMENTO SINDICAL, tendo 
como objetivo o fottaleclmento da 
CUT, apoiando todas as mob-111-
zações dos trabalhadores, respal
dando suas organizações, con
tribuindo para a superação das 
lutas I soladas e corporativas, 
somando esforços para a polltl
zação com vista ao enfrentamento 
global com o governo Collor, re
presentante dos grandes capitalis
tas nacionais e Internacionais. 

Mulheres, nossas vidas, nossas lutas .. 
Na aocledade em que vivemos ... 

As mulheres são consideradas pe880as 
de segunda categoria, tendo multas 
obrigações e poucos direitos, onde sem
pre nos colocaram que temos de viver 
emfunção dos outros: pais, maridos e 
filhos. 

Somos treinadas, educadas, para ser
mos tlmldas, Inseguras, medrosas, não 
podemos dizer NAO, tendo sempre que 
obedecer, Enquanto os homens, ao con
trário de nós, aprendem a serem seguros, 
fortes, são preparados para enfrentar os 
problemas e a vida sem medo e até, 
multas vezes, castrando-o de sua sen
slbllldade com frases do tipo: "homem 
não chora". A Isto, chamamos de 
educação diferenciada. 

Entre o homem e a mulher ... 
Existe um a diferença blológ lca ligada às 

funções de reprodução: gravidez, parto, 
amamentação, ciclo mestrual. Estas 
caracterlstlcas, em no888 aocledade, são 
usadas no eentldo de Inferiorizar a m u
lher, mas sabemos que a desigualdade 
entre os sexos não é um problema blo
lóglco e sim social. E por que social? 

Porque existe lntere889s por parte da 
clasae dominante de se manter as mu
lheres oprlm Idas e subordinadas, Isto para 
que: 

• permita diminuir os custos com a
reprodução da força de trabalho; 

• aumente a exploração, rebaixando os 
salários da clasae trabalhadora como um 
todo; 

• mantenha uma divisão e competição
de Interesses e privilégios dentro da,claaae 
trabalhadora; 

• asaegure um mecanismo eaaenclal de 
asslmllação da Ideologia burguesa e 
patriarcal (Ideologia e pràtlca da domi
nação masculina) no selo doa oprimidos; 
e 

• aumente a situação de desumani
zação, alienação dos trabalhadores, 
dlflcultando, aaslm, o desenvolvlmento 
de sua consciência como daS98 dominada 

e, portanto, da sua capacidade de revolta. 
Falamos multo aobre a no asa opressão ... 

Como surgiu e como é que percebemos 
esta opressão no nosao dia-a-dia? 

A principio é necessário que se diga 
que apesar da opressão das mulheres não 
ter surgido com o capltallsmo, foi assi
milada por ele como sendo um susten
táculo de sua dominação, Percebemos 
esta opressão: 

• no trabalho, onde recebemos salàrlo
Inferior ao do homem, multas vezes, 
ocupando a mesma função, simplesmen
te por sermos mulher; 

• em casa, quando trabalhamos 16
horas por dia, sem folga, salário ou férias,, 
e, ainda, quando nos perguntam se 
trabalhamos, dizemos não. 

• na educação dos filhos, onde nos é
Imposta como se fosse responsabllldade 
única e exclusiva das mulheres, sem con
tar a responsabllldade com os velhos e 
doentes, que também é por no asa conta; 

• na responsabilidade de evitar filhos,
sempre recai aobre a mulher, de maneiras 
que multas vezes prejudicam a noasa 
saúde; 

• no desconhecimento do nosso
próprio corpo, no888 sexualidade é vol,, 
tada à reprodução, e a ter filhos, subor
dinada a sexualidade masculina; 

• nas ruas, aofremos a vlolAncla do ea
tupro, aomos obrigadas a levar cantadas, 
escutar grosserias, sofrer humilhações 
por ser mulher. 

• e ainda, morremos de parto, aborto,
câncer glnecológlco, por falta de assla
têncla médica decente. 

Por tudo lato, é precl-,, desde Já ... 
Compreender a neceasldade de ·se ln

corpo r ar o FEMI NISMO (luta das 
mulheres contra a sua opressão de sexo) 
como um elemento essencial na luta pela 
construção de um mundo aoclallsta. 
Somente um movimento que luta contra 
todas as formas de exploração e opressão 
é autenticamente libertador. 

Sabemos que a luta especifica das 
mulheres contra sua opressão e explo
ração anda Junto e reforça o movimento 
operàrlo e popular. 

Sabemos, também, que a libertação 
das mulheres serll obra das próprias 
mulheres, pois, aomos nós que aofremos. 
uma opressão especifica que nos unifica e 
delimita como um eetor aoclal: o sexo 
feminino. Somente nós sofremos esta 
opressão e ao mente nós temos o poder de 
conquistar o seu fim. 

A autonomia do movimento de mulhe
res .•• 

Està Integrado à luta de claaaes. Um 
movimento de mulheres autõnomo não 
significa um movimento Independente e 
alheio à luta de clasaes e às perspectivas 
do movimento operàrlo. 

Autonomia significa que as próprias 
mulheres po888m decidir sobre oa rumos 
do seu movimento e para laao, alo necea
sárlaa formas de organização não mistas, 
unitárias, massivas, democràtlcas e per
manentes, 

Sendo autm ... 

Por acreditarmos que a transformação 
se concretiza na atuação, no dlscurao, na 
coerência e na postura de cada mllltante e 
que nós, mulheres, nos aolldarlzamos e 
apoiamos o nome da companhei
ra ROSEpara DEPUTADA ESTADUAL, 
militantes feministas que defendeu, em 
seu mandato de vereadora por Nova 
Iguaçu, Importantes reivindicações do 
Movimento de Mulheres. 

Ê necessário nos empenharmos numa 
candidatura que lute conosco contra 
todos os tipos de opressão, que estamos 
submetidas em no880 dia-a-dia e nos 
ajude a conquistar noasas reivindicações: 

• saúde - atendimento Integral à
saúde da mulher, aceaao aos métodos an
tlconcepclonals, com atendimento 
médico; fim da Intervenção do governo e 

APOIAM ROSE 
EWERSON DE AZEVEDO - Pres PT N
Iguaçu 

Na luta por uma saúde preventiva OUTROS APOIOS 

MARCOS JOSE - Executiva PT N Iguaçu E necessário notarmos que em 
Clenilson Belo Executiva PT N. lguacu 1989 e no primeiro trimestre de 
ALBERTO DIAS - Executiva PT N. Iguaçu 1990 houve um crescimento ra-
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PAULO CESAR - Diretório PT N. Iguaçu perceber Isto no dia-a-dia de Nova 
CARLINHOS - Diretório PT N. Iguaçu lgua;u, que retrata a realidade 
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WILLIAN - Vice Pres. PT B. Roxo Hoje a saúde básica se encontra 
EDSON MARCt�L - Executiva PT B Roxo em total abandono Pii(-plirt8 da 
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que ISlo? A ula;ão não paga 
WANDERLÉIA SANTANA "º.!_retório PT B seus im,ro + s? Para onde vai o
Roxo dl�helro. or outro lado, vemos a
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SAMUEL TEIXEIRA (SAMUCAl D iretor unice culpado pelo atual quadro da 
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das entidades privadas de planejamento 
familiar sobre a escolha reprodutiva das
mulheres; 

• creche - construção e manutenção
das creches pelo Estado e pelos patrões 
com o controle de seu funcionamento 
pelos pais; creches nos locais de trabalho 
e moradia; 

saúde no Brasil. 
� necessário compreendermos 

por que a meningite aumentou no 
Estado em rela;:ão aos anos an
teriores. E mais, por que a Baixada 
Fluminense apresenta o maior 
número de casos de Hansenlase
por área geográfica no mundo. 
Isto tem relação direta com a fal
ta de saneamento básico e con
d ções de vida de nossa popula;:ão. 
Por exemplo, nas áreas onde as 
condções de vida são melhores 

diminuiu-se o numero de casos de 
doenças transmlsslvels. Nas áreas 
onde as condções de vida são 
piores o número de casos de doen
ças transmlsslvels tem aumentado 
consideravelmente. 

Sabemos que a atual pofftlca 
para saúde não é prevenir e sim 
remediar. Porque dá lucros e dl
v ldendos, financeiros e politlcos, à 
quem dirige a saúde no Brasil. 

E necessário, para coms;armos a 
reverter este quadro dramático da 
saúde no Brasil, que Junto aos 
profissionais da área medica se dis
cuta e se elabore uma polltlca que 
posslblllte um melhor atendimento 
à popula;:ão. 

Para sermos mais claros, multas 
doenças têm suas origens no sul> 

• violência - combate a todas as
manifestações de violência contra a 
mulher e desenvolvimento de medidas 
(lue ataquem suas causas estruturais; 
proteção e a88lstêncla à mulheres vitimas 
de violência; 

• trabalho - fim das discriminações de
contratação e salário; combate a oprea
são e vlolêncla nas fllbrlcasM; creche no 
local de trabalho; 

Apoiando a cultura popular 

• melhoria das condições de vida da
população com desenvolvimento de 
programas especlflcoa para a população 
carente (centradas prlnclpalmente na 
questão de alimentação); 

• outras reivindicações - educação
sexual nas escolas, fim da discriminação 
nos llvroa dldlltlcos e meios de com u
nlcação, lavanderia e restaurantes co
letivos, etc, 

Refletindo ... 

Serã que existe aoclallamo sem fe
m lnlamo? 

Ao chegarmos ao aoclallsmo, a luta 
contra a opreasão das mulheres não ae 
acaba, pois, mesmo nas aocledades onde 
a claase trabalhadora tomou o poder a 
subordinação e a opressão das mulheres 
se mantém. Isto porque, favorece os 
homens enquanto um setor da aocledade, 
o peao material, peaaoal, afetivo e sexual
desses prlvlléglos e a sua Incorporação na
consciência dos homens dlflcult·am, por
tanto, o seu efetivo rompimento com
eles, 

Ê através de um questionamento da 
Ideologia machista e com seu combate 
permanente contra as formas de sua 
manifestação cotidiana, Individual e 
coletiva é que poremos fim a 8888 cultivo 
da violência e dor do poder masculino 
chamado MACHISMO .. 

Numa proposta transformadora os 
valores culturais e a arte merecem um 
lugar de destaque. Não haverá mudan
ças numa sociedade se não se resgatar 
a sua História, que são suas ralzes, E 
um povo sem raízes, não luta, não se 
organiza. A colonização cultural tem 
por objetivo destruir as raízes de um 
povo, suas tradições, seus valores. 

É preciso lutar para denunciar, des- · 
m:iscarar os falsos valores, que a co
lonização nos tenta impor, como a 
todo momento a TV mostra que o 
modelo da mulher brasileira é loira, de 
olhos azuis, (quase 70% do povo 
brasileiro são da raça negra). 

A arte popular em todos os povos 
que conquistaram sua libertação teve 
um papel de destaque, ajudando a res
gatar sua história de lutas; contribuin
do para levantar o moral dos que lu
tavam. A arte é um elemento agluti
nador e mobilizador, Em todas as 
manifestações artísticas há sempre um 
grande interesse popular e esse ele
mento deve ser encarado com mais 
seriedade, dentro de uma pr<;iposta 
séria que aponte para uma sociedade 
nova, justa, fraterna e socialista. 

A arte popular tão rica em suas 
manifestações não encontra apoio da 
sociedade capitalista. A arte alienante, 
que não questiona, que não denuncia, 
esta sim, encontra todos os espaços 
nos meios de comunicação. 

É nosso papel valorizar a arte po
pular promovendo, incentivando, in
ventando e reinventando projetos que 
assegurem um espaço, um lugar nessa 
sociedade, nos meios de comunica
ção. Temos que conquistar hoje, 
agora, os espaços que nos garantam a 
não liquidação definitiva da nossa arte 
popular, da nossa cultura. 

Valorizar o ser humano em todo o 
seu potencial de criatividade é lutar 
desde já por uma nova sociedade, on
de o ser humano integral, universal, 
seJa o eixo para a construção de uma 
sociedade socialista. 

A discriminação é uma arma po
derosa que a sociedade capitalista sabe 
muito bem usar; discriminação de clas
se, de cor, de sexo, de idade etc., são 
as maneiras usadas para dividir os 
iguais e melhor dominá-los. 

aesenvolvlmento, conseqüência da 
explora;ão capitalista. As curas ou 
os remédios para elas são pe& 
qulsadas e produzidas nos palses 
lmperlallstas que, monopolizando a 
ciência médica, têm manipulado 
com a nossa saúde. E preciso 
acabar com tudo Isso. 

As pontlcas dos governos Fe
deral, Estadual e Municipais, que 
priorizam os servços particulares 
(cffnlcas e convênios), não resol
vem o problema. 

Nosso compromisso é de luta por 
melhores condt;ões de vida, sa
neamento, dentro de urna poRtlca 
de saúde voltada prioritariamente 
para a prevenção, valorlzando os 
profissionais e humanizando a 
rela; ão paciente/ prof lsslonal. 

NELSON VASQUES - Ativista 
Metalúrgico 

LUIZ FERNANDES - Prea. Slnd, 
Comerciários N,1. e Prea. CUT 
BAIXADA 

LUIZ CARLOS: Ativista ComerclArlo 

ROBERTO - Ativista ComerclArlo 

ANINHA - Diretora do MAB 

CASSIA VALÊRIA - Diretora do 
MAB 

ASSUNÇÃO - Regional 10 - MAB 
(Parque S. Vicente de Paulo) 

EDSON - Regiona! 10 - MAB 

SÔNIA PECCORONE - Grupo Teatral 
MIiitantes da Liberdade 

DANIEL GUERRA - Músico 

AIL TON JOSt Artista Plbtlco 

JOS� JORGE DÔRIA _ MUitante 
Núcleo de Saúde 

ROBERV AL COSTA _ Radio Popular 
Nova Aurora 

GERALDO CHAGAS_ Radio Popular 
_ Nova Aurora 

Esses sio mais alguns doa nomes 
que estio abraçando a candidatura 
ROSE, Faltam m ultos nomes nesta lista, 
mas o espaço ( do jornal) é pequeno, 
embora o espaço da campanha seja 
amplo. Mesmo que aeu nome não 
es\ela aqui, sua presença na campanha 
d de fundamental lmportAncla Seja
bem-vindo. 

Na luta pela reforma urbana 
Apartir de 1930, começou a implan

tação do processo de insdustrialização 
no Brasil, e em conseqüência o desen
volvimento da acumulação capitalista. 
Como decorrência, tivemos o cres
cimento das cidades do eixo Sul
Sudeste, principalmente Rio-São 
Paulo, atraindo grande cont1gente de 
trabalhadores rurais para os grandes 
centros industriais do país, formando 
um exercício de mão-de-obra barata e 
desqualificada; estas cidades sem 
planejamento foram sendo ocupadas 
de uma forma desordenada 

Nos anos 50, temos o inicio da fase 
de desenvolvimento do capitalismo 
monopolista, principalmente no gover
no de Juscelino, que permitiu a en
trada e fixação do capital internacional 
em grande escala, como a fixação das 
montadoras de veículos. Esse capital 
era atraído pelos baixos salários, isen
ção de impostos, facilidades na remes
sa de lucros para o exterior e contava 
com o controle sindical, através da CL
T. 

Apartir de 64 com o golpe militar, a 
economia do país ficou ainda subJul
gada ao capital monopolista inter
nacional, em conseqüencia tivemos 
um rebaixamento dos salários, com o 
empobrecimento de grandes massas 
trabalhadoras da cidade e do campo, 
devido ao baixo poder aquisitivo dos 
trabalhadores, foram surgindo os 
bairros populares, as ocupações, os 

loteamentos clal"ldestinos e a favel1-
zação das moradias. 

Essa falta de planeJamento de nos
sas cidades, tem gerado um quadro de 
deterioração da qualidade de vida da 
população bras1le1ra, com o aumento 
dos engarrafamentos de trânsito, 
aumento da v1olênc1a urbana, falta de 
equipamento básico na área de saúde, 
falta de escolas públicas, falta de 
moradia, etc, 

A solução destes problemas graves 
só é possível, com a resolução de 
problemas centrais a nlvel nacional, 
como: a reforma agraria sob controle 
dos trabalhadores, com o crescimento· 
do nível de emprego, com a urbani
zação das favelas e loteamentos clan 
destinos e irregulares e pelo fim da es
peculação urbana. 

Então, Reforma Urbana é uma 
adoção de um conjunto de fatores 
políticos para melhorar as condições 
de vida de grande parcela da popu
lação dos centros urbanos. 

O mandato da ROSE deputada es
tadual, vai lutar para que as funções 
sociais da cidade, garantidas na Cons
tituição Estadual, sejam realizadas para 
que todo cidadão tenha acesso à 
moradia, transporte púb:1co, sanea
mento básico, energia elétrica, gás 
canaliado, iluminação pública, saúde, 
educação, cultura, creche, lazer, água 
potável, coleta de hxo, drenagem de 
nos e contensão de encostas. 



Nosso compromisso com a construção partidária 
• O Partido dos Trabalhadores
nasceu das lutas operárias e per
pulares e agora acabou de co�
pletar 1 O anos de vida. Enquanto
partido de massas, democrático e
soclallsta, tem ao longo desses
anos consolldado uma referência
p'olltlca Junto ao povo brasileiro, de
Intransigente defensor dos Intera&
ses da classe trabalhadora Nossos
vinculas com o movimento sindical
combativo, com os movimentos
populares, nosso posicionamento
na luta pelas Diretas, a denuncia da
farsa do Colégio Eleitoral, nossas
.propostas na Constituinte, nosso
combate aos sucessivos planos de
economia da '' Nova Repúbllca'', e
nossa recusa de legltlmar '' pactos
sociais" que visavam apenas es
morecer as lutas dos trabalhadores
das c Idades e dos campos, en
quanto banqueiros Internacionais e
o grande empresariado aplicavam e
continuam aplicando arrocho
salarial e recessão, f lzeram com
que o PT se transformasse num 1�
portante Instrumento de expressão
e dlre;ão das asplra;ões de milhões
de brasileiros.

Principalmente a partir de 85, 
temos acumulado também Impor
tantes v ltórlas eleitorais. A con
quista de prefeituras nas capitais, o 
aumento significativo das bancadas 
de deputados e vereadores e o 
enorme crescimento do número de 
filiados e localidades onde o partido 

se organiza a nlvel nacional e& 
peclalmente ap6s a campanha 
presldenclal, potencializa nossa ln
terven;ão Institucional e nossas 
prioridades na construção 
da CUT e dos Mov. Populares. 

Especialmente na campanha 
presidencial, ficou evidenciado o 
quanto é Importante um partido or
gan lzado a nlvel nacional, cada vez 
mais Influente nas massas e co� 
prometido com as lutas no dia-a-dia 
dos trabalhadores. Agora, enfren
tamos um novo governo patronal, 
que já vem agressivo com o Plano 
Collor, que traz novas perdas 
salariais e desemprego, mas ta� 
bém multa demagogia e um co� 
bate Ideológico antl-soclallsta, 
alinhado com a onda Internacional 
liberal e social-democrata, tão alar
deada nos meios de comunlca;ão 
de massa. 

Toda essa sltua;ão coloca ta
refas Imensas para o PT. Preci
samos acelerar e aprofundar o 
processo de construção partidária. 
E essa não é uma tarefa para 
poucos militantes, mais engajados. 
E necessário, que toda a mllltâncla 
ativa do partido, seus dirigentes, os 
ativistas sindicais e do mov. per 
pular, os companheiros dos nl'.r 
cleos de base e zonals, o maior 
número posslvel de filiados se 
dediquem com firmeza às tarefas 
de construção partidária.

Capitalismo e Socialsmo 
O nível de vida dos trabalhadores 

brasileiros é cada vez pior. A cada dia 
aumentam os números de menores 
abandonados, pessoas perambulando 
e subempregados (biscateiros, ca
melôs, etc.) nos centros urbanos. Nas 
periferias a situação é sempre a mes
ma; péssimas condições de moradia, 
valas abertas, falta de água e sanea
mento básico, precariedade no sistema 
de transportes, deficiência de escolas e 
hospitais, mais de 30% da população 
analfabetos, e a violência que aumenta 
a cada dia. Isso sem falar nos salários 
que não dão sequer para alimentação. 

No campo a situação não é diferen
te, encontramos camponeses e tra-

.. balhadores sem terra, sendo obrígados 
a abandonar suas atividades e suas 
raízes, à procura de melhores con
dições de vida nas grandes ci9ades já 
superpovoadas, ou então vender sua 
força de trabalho à valores inaceitá
veis. Os pequenos proprietários há 
muíto já deixaram de existir, os médios 
aos poucos vão desaparecendo. Isso 
sem falar na violência promovida pela 

UDR contra os trabalhadores que se 
organizam em sindicatos rurais e 
comunidades. de base. Violência essa 
exercida em nome do direito de 
propriedade a- mando dos grandes
latifundiários, os únicos a lucrarem 
com a política agrária desenvolvida no 
Brasil. Não podemos concordar com 
uma sociedade desigual desta maneira, 
l'QiS os ricos ficam cada vez mais ricos 
às custas ãa miséria e exploração dos 
trabalhadores, que não têm seus 

mínimos direitos respeitados. Este é o 
único destino que o capitalismo reser
va aos trabalhadores. Não adianta criar 
ilusões, pois sai governo e entra gover
no tudo continua a mesma coisa, pois 
são sempres os mesmos no poder. 

Temos que criar uma alternativa de 
poder dos trabalhadores, como foi a 
candidatura LULA, para assim termos 
mais fôlego para lutar contra a ex
ploração capitalista. Mas temos tam
bém que entender que somente o nos
so potencial de luta e organização 
pode nos conduzir a uma sociedade 
nova, sem explorados nem explora
dores. Uma sociedade SOCIALISTA. 

Hoje a imprensa burguesa dos 
patrões e politiqueiros, diz que o 
socialismo faliu e que os trabalhadores 
da URSS, China e países do Leste 
Europeu querem a volta ao capitalis
mo. Queremos dizer que não concor
damos com os regimes autoritários e 
antidemocráticos destes países, mas 
também não concordamos com essas 
mentiras, pois os trabalhadores da 
Romênia pedem eleições para diretores 
e gerentes de fábricas, os estudantes 
chineses pedem mais liberdades, ou 
seja, todos lutam por mais democracia 
e SOCIALISMO. 

Por isso defendemos um rocialismo 
democrático e participativo, com am
plas liberdades politicas, uma socie
dade nova e moderna em que o poder 
esteja efetivamente nas mãos da 
maioria da população, a Classe Tra
balhadora. 

Nosso objetivo é construir o PT 
como um partido revolucionário, 
socialista, de massas e dem� 
crátlco, profundamente Inserido 
nas lutas dos trabalhadores. 

Portanto ao lan;armos a can
didatura de ROSE à deputada es
tadual, est os acl de tudo lan
ç an't:lo orço combinado de 

l 
i 

participação nas eleições e de cons
trução partidária. Queremos que a 
campanha da AOS E, seja ta� 
bém um Instrumento para forta
lecer o nosso trabalho de com� 
trução do PT, e para tanto, cha
mamos todos os companheiros 
para discutir conosco os rumos
dessa campanha. SEM MEDO OE 
SER FELIZ!. 

ATUACÃO DA CÂMARA 
I 

Além da Incansável presença nas lutas e 
moblllzaçc5es dos trabalhadores, ROSE 
também se destaca por sua atuação na 
Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu. No 
Inicio do ano passado apresentou emendas 
ao projeto de Lei da Semana lnglêsa, que 
visavam garantir totalmente as relvlndl· 
caçc5es dos Comerciários. As emendas 
foram rejeitadas, mas a conquista foi man
tida no fundamental. Foi sua a Iniciativa de 
apresentar em nome da bancada do PT, 
requerimento ao Governo Federal, à favor 
da criação da Reserva Biológica de Tlnguá, 
proposta e aprovada por unanimidade pela 
Câmara. 

ROSE apresentou 18 lndlcaçc5es de obras 
para diferentes bairros, sempre a partir de 
Assembléias de moradores. Como pre
sidente da Comissão de Saúde da Câmara, 
propôs e coordenou um Sem lnárlo, com a 
presença de autoridades e entidades po
pulares, que definiu propostas para a 
elaboração da Lei Orgânica do Munlclplo. 
ROSE é também presidente da Comissão 

Especial 'Cios Direitos da Mulher, criada por 
projeto de sua autoria. 

Na Lei Orgânica a atuação de ROSE 
como membro da Relatorla foi decisiva 
para garantir a participação popular. 
Defendeu propostas do movimento po
pular, enfrentou a fúria reacionária da 
maioria dos vereadores, Impedindo e 
denunciando manobras. Firme, chegou a 
usar a tribuna 39 vezes numa única sessão 
da Grande Comissão, defendendo emen
das da bancada do PT. Certamente a Lei 
Orgânica de Nova Iguaçu (uma das mais 
atrasadas do Estado), seria ainda pior, não 
fosse sua atuação. 

Mas tal desempenho não acontece por 
acaso, antes de ser vereadora ROSEaoma 
a experiência acumulada de uma militância 
de mais de 1 2  anos no movimento popular 
da Baixada, participando da fundação do 
MAB, do qual foi membro da diretoria em 
198 2, e da FAMERJ, da qual foi secretária 
do Conselho de Representantes em 1986, a 
combatividade e o comproml880 com a luta 
também são caracterlstlcas de sua atuação 
no movimento de mulheres. 

órgão de divulgação da campanha a DEPUTADA ESTADUAL da 
vereadora Rosely Fonseca. Todos os textos são de sua responsabili
dade. 

CONTATOS 
Câm ara Municipal d e  Nova Iguaçu - Travessa Roslnda Martins,
79/309.
Sede Munlclpal do PT - Av. Nilo Peçanha, 231 /301 - reuniões todas 
as segundas-feiras, às 19h. 
Telefones: 761-3836, com Sllvlo ou Rose 

\ 768-6114, com Sônia. 
Diagramação: Gandl Gama Neves 
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DIGA NÃO À ALCA 
Soberania não se negocial 

Este é o lema do VIII Grito dos 
Excluídos no Brasil, que mais 
uma vez se realizará no dia 07 
de setembro. O lema vem a ca
lhar, pois é proposto' num perí
odo em que, a todo custo, ten
tam implantar o tratado de livre 
comércio, a ALCA. A bem da 
verdade, deve-se dizer que não 
é um trotado e sim, uma impo
sição, onde as regras do jogo 
já estão estabelecidas. O que 
os EUA querem mesmo é 
implementá-las. 

Aceitar a ALCA, é dizer não 
a nossa soberania, é dizer não 
ao direito dos povos latino-ame
ricanos de traçarem seus desti
nos. Trata-se de uma estratégia 
norte-americana para liberar os 
territórios de nossos países para 
o capital . Quinhentas grandes
empresas detêm 73% do PIB
mundial, sendo que 85% delas
são norte-americanas.

A Área de Livre Comércio 
das Américas está sendo trata
da às escondidas, em segredo, 
justamente porque interessa ao 
país mais poderoso do mundo 
e com certeza alguém será le
sado . ." Nas palavras do general 
Colin Powell, secretário de Es
tado do Governo Busch, pode-

mos manter esta fatia 

soberania 
de riqueza, nós preci
samos vender para os 
outros 96% da popu-,,,,, 

naose lação." 

negocia 
Felizmente, as 

reações contrárias a 
mais esta forma de 
dominação capitalista 
se fazem sentir. A 
marcha contra a 
ALCA, realizada em 
Porto Alegre, RS, du
rante o li Fórum Soci
a I Mundial, é um 
exemplo. Reuniu mais 
de 30 mil pessoas e 
mostrou claramente 
que somos nós, que 
devemos decidir os 
destinos do nosso 
país. Na perspectiva 
do Fórum Social, ou

se perceber claramente qual é o 
objetivo deles: "Nós queremos 
vender mercadorias, tecnologia e 
serviços norte-americanos, sem 
obstáculos ou restrições, para um 
mercado único de 800 milhões de 
pessoas, com uma renda total de 
2 trilhões de dólares anuais ... ". 
Nas palavras de Bill Clinton tam
bém: "Nós temos 4% da popula
ção mundial e controlamos 22% 
da riqueza do mundo. Se quiser-

tro mundo não só é possível, mas 
necessário e urgente. Um mundo 
onde a terra e a água sejam, de 
fato, democratizadas e garantam 
qualidade de vida para todos; um 
mundo onde desapareça a 
corrupção e a violência, e no qual 
os jovens tenham perspectivas re
ais de uma vida digna. Um mun
do sem fronteiras, onde todos e, 
em especial os migrantes, possam 
viver como cidadãos em qualquer 

lugar, sem xenofobia e sem ne
nhum tipo de discriminação. Um 
mundo onde a solidariedade, a 
justiça e a democracia sejam re
alidade. 

Porém, para conquistar e 
garantir estes direitos, é neces
sária muita participação nos 
mais variados níveis. O Grito 
aponta precisamente para isto; 
que os excluídos seiam os pro
tagonistas e construtores do pró
pria história. 

Em mais essa edição do 
Grito, um compromisso que 
deve animar e envolver a todos 
é a realização, no maior núme
ro possível de países, estados e 

- cidades, do Plebiscito da ALCA.
Daí, a necessidade de nos or
ganizarmos na construção do
Plebiscito e do Grito dos Exclu
ídos e contribuir para elevar o
nível de consciência do povo so
bre o país que queremos.

No mês de outubro, após
a copa do mundo, o Grito dos
Excluídos e o P lebiscito da
ALCA, teremos eleições para
presidente, governadores e le
gisladores. Esperamos que se
elejam candidatos de oposição
comprometidos com a mudan
ça do modelo econômico
neol ibera 1. Coortlenofíio
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Objetivo Geral 
O objetivo geral do Grito dos Excluídos tem 
uma tríplice dimensão: 
• denunciar os males do modelo econômi
co neoliberal, concentrador e excludente,
• anunciar caminhos alternativos, com vistas
à construção de uma nova sociedade;
li questionar a falta de soberania nacio
nal, diante da dependência crescente do 
Brasil com relação ao capital financeiro 
internacional. 

Objetivos 
Espe�íli�os: 

• Fazer ouvir o grito sufocado da
população mais pobre, vítima da exclu
são social, do desemprego, da violên
cia, da fome e da miséria e, ao mesmo 
tempo, ampliar a consciência crítica da 
sociedade brasileira; 
• Tomar visível e audível as diversas for

mas de organização e mobilização das
forças sociais, com vistas a mudar essa
situação injusta;

• Estimular a criatividade de iniciativas
diferentes e plurais, na busca de novas
alternativas de manifestação popular;

• Abrir espaços democráticos e solidários
para a participação dos próprios excl u
ídos, incentivando seu protagonismo
rea I e efetivo;

• Especificamente no ano de 2002, junto
com o Plebiscito sobre a ALO\, questio
nar a opção política que compromete a
soberania nacional e os destinos do país.
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• A ALCA é um jogo de forças assimétricas, desiguais, o que leva ao fortaleci
mento do mais forte, ao mesmo tempo que enfraquece os mais fracos;

• Além disso, as regras do jogo são ditadas, unilateralmente, pelas econo
mias centrais, em especial os EUA, comprometendo seriamente a sobera
nia dos demais países;

• Mais do que acordo ou "livre comércio", trata-se de uma verdadeira anexação.

• Na economia globalizada e neoliberal, as dívidas externa e interna continuam
pesando sobre os países do Terceiro Mundo. Sangram seus recursos naturais e
humanos e comprometem a qualidade de vida de suas populações.

• Os juros e serviços do endividamento transferem riquezas aos credores
internacionais e agravam as dívidas sociais. Aprofunda-se a exclusão
social em todo planeta.

• A extrema desigualdade socioeconômica, em todo mundo, aprofunda também
as guerras, os ódios, as retaliações e o conflito de civilizações, muitas vezes em
nome das religiões ou da democracia liberal.

São muitos os ma es a terra. E preciso i enti icá- os para uscar uma terra 
sem males. A palavra terra aqui tem dois sentidos: o planeta terra/água e a 
terra como fonte de alimento. Nos dois casos, os males são muitos e graves. 

• A sociedade brasileira e seus governos têm uma dívida histórica com os povos
indígenas: suas terras, sua cultura, sua educação, saúde e sobrevivência.

• O mundo hoje está fortemente marcado por intensos e complexos deslocamen
tos humanos. Migrações pela sobrevivência: refugiados, "desplazados", traba
lhadores temporários, entre outras realidades, fazem parte desse quadro.

• Ao mesmo tempo que é necessário defender o direito de ir e vir, também é
necessário combater as migrações forçadas, em particular o trabalho escravo e
o tráfico de mulheres e de crianças.

esemprego continua sen o um os pro emas mais graves a popu
lação. Leva à miséria, à fome e à violência, sem dúvida, os maiores 
flagelos da humanidade. Sem trabalho, como defender os direitos funda-
mentais da pessoa humana? 

• Ao lado disso, destaca-se a criatividade da população em buscar vias alternati
vas ao mercado formal. Milhares de iniciativas disseminam-se por todo lado,
mostrando que um outro mundo é possível.

O que queremos: 

(P - Queremos uma nação livre, soberana e independen

te; uma economia fundamentada na justiça, na solida

riedade e na paz; um governo que não seja cúmplice, 
refém ou feitor do capital financeiro e da economia 

neoliberal, mas que se volte para as necessidades fun

damentais da população brasileira; 

(P - Queremos uma terra livre. Terra como planeta, 

terra/água, que respeite todas as formas de vida, o 

equilíbrio do ecossistema, e que garanta a vida das 

gerações futuras. 

(P - Quanto à terra que fornece o alimento, queremos vê

la partilhada, queremos a reforma agrária acompanha

da de uma nova política agrícola para que todos pos

sam dela tirar o pão e a vida; por isso, lutamos pelo 

limite máximo da propriedade da terra; lutamos tam

bém pela demarcação das terras indígenas. 
'� - Queremos trabalhar pela abertura de novas fontes de 

trabalho, no campo e na cidade, queremos uma nova 

lei de estrangeiros e o respeito ao direito de ir e vir; 

� - Lutamos por políticas públicas de educação e saúde, 

de superação da fome e da miséria, por moradia e 

transporte, por lazer e bem estar. 

Como construir o Grito 
ALGUMAS SUGESTÕES 

• Onde ainda não há uma equipe coordenadora/animadora

contribuir para sua criação.

• Buscar os Movimentos Sociais afins para organizar uma

equipe para coordenar, animar e dinamizar o Grito e o
Plebiscito da ALCA nos bairros, cidades, dioceses, regiões.

• Que os excluídos tenham participação efetiva na organiza

ção, divulgação e realiza�ão do Grito.

O que não queremos: 

� - Não queremos a globalização neoliberal, preocupada 

unicamente com os índices da balança comercial, do 

dólar e da bolsa de valores, mas de costas voltadas para 

os povos pobres, excluídos e famintos; não queremos a 
guerra, nem a violência; 

(P - Não queremos uma economia subserviente ao capital 

financeiro internacional, voltada unicamente para o inte

resse dos grandes credores, controlada pelas imposições 

dos organismos financeiros, como o FMI; 
(P - Não queremos a depredação e a exploração 

indiscriminada dos recursos naturais, nem a contamina

ção do meio ambiente, do ar, da água ou a destruição 

da biodiversidade; 
(P - Não queremos a terra concentrada em poucas mãos; o 

latifúndio esconde o pão a milhares de seres humanos e 

provoca a morte no campo e na cidade; 
� - Repudiamos o desemprego, a migraçao torç.ada, o 

tráfico de mulheres e crianças, a discriminação e o pre
conceito aos migrantes estrangeiros; 

� - Num país de tanta riqueza e habitado por um povo 
trabalhador, não podemos admitir a fome, a miséria, e a 

exclusão social. 

• Levar e discutir a proposta do Plebiscito e do Grito nas escolas,

sindicatos, associações, igrejas, grupo de mulheres, negros,
ONGs ... Sempre buscando ampliar as parcerias.

• Incentivar a realização de concursos de redação, gincanas,

teatros, exposições de fotos, programas de ródio, festivais de
música, poesia ... sobre o tema do Grito e do Plebiscito.

• Organizar cursos, palestras, seminórios e debates, tendo como

objetivo elevar o nível de consciência do povo sobre estes temas.

• Participar das lutas diárias como forma de melhor organizar e

preparar o Grito dos Excluídos e o Plebiscito da ALCA. 

Obs: Por gentileza tudo o que for produzido e sair na imprensa local, boletins, ;ornais ... enviar cópia poro o secretaria. 



Animadores/as 

Nos dias 26 a 28 de abril realizaremos um Seminário 
Nacional com os articuladores do Grito dos Excluídos. 
Será um momento importante de reflexão e avaliação 
sobre esta experiência bonito de construção coletivo. 
São sete anos que realizamos o Grito, já é tempo de 
avaliar melhor os objetivos, os potencialidades, os limi
tes .... do Grito dos Excluídos.Todos os estados recebe
ram um roteiro de avaliação, que foi preparado pelo 
CEPIS, para orientar e contribuir no avaliação, que de
veró ser devolvido, já respondido, até o dia l 0/04. 
Cada Estado deveró indicar, coletivamente, dois re
presentantes para porticipor do seminário, mos o con
tribuição de todos é fundamental nos reuniões locais 
poro responder os questões. 

Símbolo Grito 

Neste ano usaremos, como símbolo principal no 
Grito dos Excluídos a bandeiro do Brasil que 
acreditamos represente bem o questão do so
berania, que está no lemo. 
Além deste, sejamos ousados no sim bologia, 
usando o cor verde e amarelo, panelas vazias, 
símbolos indígenas ... enfim ao sair de coso car
regue um símbolo paro os manifestações. 

Nacional contra ALCA 

Companheiroda, lutar contra a implantação da ALCA, 
não aceitar este projeto do imperialismo nor te-ameri
cano é nosso tarefa imediato. Por isso precisamos de
sencadear um processo popular, onde as pessoas pos
sam compreender as implicações poro o Brasil e Amé
rico o assinatura da ALCA. 
No Semana da Pátria de l o 7 de setembro realizare
mos o Plebiscito Nocional sobre a ALCA, com maior 
alcance do Plebiscito do Dívida Externo. No continente 
americano o plebiscito se realizoró de setembro de 
2002 a março de 2003.

O lemo do plebiscito é: Soberania sim, PJ...CA não. 
Faço um gol de placa, digo Não o PJ...CA 

XV Romaria 
No dia 07 de setembro, em Aporecido-SP, junta
mente com o Grito dos Excluídos acontecerá o XY 
Romaria dos Trabalhadores. 
Este evento reúne no Santuário Nocional, principol
mente os trobolhadores dos Estados de SP, RJ, MG e 
ES e terá como lemo: 
"Caminhamos em romaria, pro raiar um novo dia". 
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�Você Sabia? 

a) No México, após a assinatura do Acordo NAFTA
(México, EUA e Canadá) o PIB (Produto Interno Bruto)
passou de 420,8 bilhões de dólares em 1994, para
574,S"bilhões de dólares em 2000.
Neste mesmo período 8 milhões de famílias ficaram
mais pobres. Antes de 1994, 49% dos mexicanos viviam
na pobreza, hoje 75% da população é pobre. É preciso
distribuir a riqueza, não basta produzir.
b) No Brasil, nunca os bancos e as empresas
transnacionais ganharam tanto dinheiro como nos 
últimos sete anos do governo FHC. Vejamos o exemplo; 
Se você aplicou R$ l 00,00 na poupança, em agosto de 
1994, hoje você teria na conta R$322,00. Agora se 
você fez um empréstimo de R$ l 00,00 no banco, na 
mesma data, hoje sua dívida com o banco seria de 
R$ l 60.000,00. (d. Isto É- 1675). 
e) Durante os últimos l O anos a Argentina foi dos
melhores alunos do FMI. Milhões de Argentinos viviam 
o sonho de estar no l º mundo ( l peso valia igual a l

dólar). 
Privatizações, venda de bancos, direitos dos trabalha

dores reduzidos ... Menen e Cio entregaram a alma do 
país, isto é, sua capacidade de tomar decisões de forma 
soberana. 

O sonho acabou e o povo argentino vive um pesadelo. 
Você não acha que o Brasil está sendo hoje dos melhores 
alunos do FMI ? Vamos evitar o pesadelo. 

�Cartilha 

Participemos desta 
Campanha, refletindo 

com a população e 
encaminhando 

o abaixo assinado

O grupo das Pastorais 1 
Sociais e do IPAR de 1 
Belém do Pará reco- 1
lheu o material produ
zido e devolveu uma 
proposta de conteúdo 
da cartilha do Grito. 
No momento o texto 
está nas mãos da 
coordenação para 
observações e acrés
cimos. Ainda neste 
primeiro semestre 
teremos o texto que 
pretende contar a 
história e as dinâmi
cas do Grito dos 
Excluídos no Brasil. .. _________ .. 

r-----------------7

1 Material de Dlvulgasão para o 8° Grito 1 
1 •cartaze s .............. ........ R$0,20 cada 1 

1 •Jo rnal ta blóid e . ........ R$0,05 cada 1 
I •Fita K7 ................ ........ R$4,00 cada I •Cami seta s  .......... ........ R$6 00 cndn 

I 1 faço logo seu pedido poro que o custo do correio seio menor. 
L _________________ J 

�Calendário de Mobiliza�ões • 2002 

LOCAL. 
.. . . . . . . ............. ANM oor . sto uois 

16 e l 7 /03 ....... Fonnoçõo Nocional de Monitore • ALCA (Sul·Sude Centro.Oeste) ...... . Cojomor • SP ............................ Jubileu Sul/Brosil (11) 334 1 .02.01 
14 o 21 /03 ....... B0 Semana Nacional do Cidadania . .......... . ......................................... Eslodos .................................... P JB (61) 44 7. 73.42 
21/03 ............... Greve Nacional - contra o "quebro" da CLT . .... . ................. ............. Estados/Cidades ....................... FNL CUT (11)3272.94.11 
23 A 24/03 ...... Formação Nacional de Monitores · ALCA (Norte/Nordeste) ....................... Caruaru.PE ............................... Jubileu Sul/Brasil (11)3341.02.01 
28/03 ............... Dia Continental de luta em Defesa da Educação e contra o ALCA ............. locais possíveis ......................... Mov.dos Estudantes UNE 
06 e 07 /04 ....... Encontros Massivos de Formação sobre a ALCA ........................................ Estados .................................... Coord.Estaduais 
17 /04 ............... Dia Internacional da luta Camponesa (Carajós 6 ano,s ) ........................... Estados .................................... MST (l l )3661 .38.66 
23 a 26/04 ........ .4º Conferência Nacional da Educação .................................................... São Paulo ................................. CNTE • (61)-225.14.02 
26 a 28/04 ....... Seminário Nacional de Articuladores do Grito dos Excluídos ...................... São Paulo ................................. Coord.Nacional (11) 272.06.27 
O 1 /05 ............... Dia Internacional de luta dos Trabalhadores ............................................. Todos os loco is possíveis ............ FNL/CUT /PO/CMP (11) 3272. 94.11 
22 o 26/05 ....... 1° Encontro latino-Americano do PJR e Indígena ...................................... Curitiba .................................... PJB (61) 447.73.42 
28/05 ............... Dia Nacional de luto por Políticas Públicas com o participação popular ..... Cidades .................................... CMP (11) 5583.80.51 
03/06 ............... Dia Nacional de luta por Moradia ........................................................... Estados .................................... MNLM 
03 o 05/06 ....... 9° Plenória Social - Plebiscito da ALCA .................................................... São Paulo ................................. Jubileu Sul/Brasil (11) 3341.0201 
17 a 23/06 ....... 17° Semano Nocional do Migrante ................................................ , ......... Cidades .................................... SPM (l l )6163.70.64 
18 a 28/07 ....... Jornada Mundial do Juventude ................................................................. Toronto/Canadó ....................... PJB (61)447.73.42 
25/07 ............... Dia de Luta do Trabalhador Rural ............................................................. Estados .................................... Entidades 
Julho e Agosto .. Organização dos Comitês Populares Contra ALCA ................•............•...... Em todos os loco is possíveis ....... Todos nós 
01 a 07 /09 ....... Realização do Plebiscito Nacional da ALCA .............................................. Em todos os loco is possíveis ....... Todos nós 
07 /09 ............... VIII Grito dos Excluídos ............................................................................. Em todos os loco is possíveis ....... Todos nós (11) 272.06.27 
07 /09 ............... 'XI/ Romaria dos Trabalhadores ................................................................. Aparecida - SP ......................... Past. Operaria (11) 3107 .83.86 
15 o 21 /09 ....... 5° Encontro do Pastoro! do Juventude Latino Americano - Cone Sul ............................................................. PJB (61) 44 7.73.42 
21/09 ............... Dia nacional de luto da pessoa portadora de deficiência ........................... Todos os locais possíveis ............ Entidades 
06/1 O ..•............ Eleições presidenciais • 1 ° Turno .............................................................. Nacional .................................. = = = - = = = = = = = = = 
12/1 O .......•....... Grito dos Excluídos Continental ............................................................... Nos países ................................ Secreto rio (11) 3208.44.97 
20/1 O ............... Dia Nacional da Juventude ...................................................................... Estados .................................... PJB (61) 447.73.42 
27 /1 O ............... Eleições - 2° Turno ................................................................................. Estados .... ............................... = = = = = = = 
07 o 09/11 ....... 2° Fórum Mundial do Educação ................................................................................................................ CNTE (61) 225.14.02 
11 a 14 /11 ...... 2° Encontro Nocional das Pastorais Sociais ................••............................. São Paulo .. .............................. Setor Pastoral Social (61) 313.83.23 
20/1 l ............... Zumbi - Dia Nacional da Consciência Negro ........................................... Estados .................................... Entidades 
Novembro ........ 10° Plenória Social Nacional ................................................................... São Paulo .............................. .. Coord. Nocional (l l) 447.73.42 
01/12 ............... Dia Internacional de luto contra AIDS .......................••............................. . Cidades ................................... Entidades 
10/12 ............... Dia Internacional dos Direitos Humanos .......................... '. ........................ Cidades .................................... MNDDH/CDDHS 

Agenda Continental 
Maio ................ Reunião do Coordenação Continental de Componha contr

Õ 

a ALCA ...... Quito/Equador ......................... Jubileu Sul/Brasil (11) 3341.02.01 
Outubro ........... Fórum Social Continental ·0tro lntegroción de Las Américas es Posible" .... Quito/Equador ......................... Grifo Continental Todos os Países 
Novembro ........ 2° Encontro Hemisférico de Lucho contra el ALCA ..................................... lo Habana / Cuba .................... Jubileu Sul/Brasil (11) 3341.02.01 
Janeiro 2003 .... Ili Fórum Social Mundial .......................................................................... Porto Alegre/RS ......................... Todos nós 
Abril 2003 ........ Conferência dos Povos da Américas ......................................................... Buenos Aires/Argentina .............. Jubileu Sul/Brasil (11) 3341.02.01 
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mbora escritas há mais de 
meio século, as palavras do 
filósofo sueco podem nos 

ajudar a refletir sobre a pergunta 
do titulo: Por onde passam as mu
danças? De inicio, fica evidente 
por onde as mudanças não passam. 
Constatamos que as mudanças de 
rumo de uma nação e de um Esta
do não passam pela grandeza eco
nômica e militar, nem pelas leis 
constitucionais. Tampouco passam 
pelos poderes executivo, judiciá
rio ou legislativo, viciados histo
ricamente pela corrupção, pela 
promiscuidade entre o público e
o privado, pelo uso incorreto dos
recursos financeiros, pelo
nepotismo, pela compra e venda
da lealdade, e assim por diante.
Não passam, ainda, pelos partidos
políticos ou pelo processo eleito
ral, pois a democracia juridico
formal não é senão o suporte
institucional da economia de mer
cado e da filosofia de corte
neoliberal.

Permanece a pergunta: por 
onde elas passam então? Passam 
necessariamente pelo poder po
pular. O povo na rua, consciente
e organizado, é o protagonista nú
mero um das mudanças profundas 
e substanciais. Uma rápida retros
pectiva pelas páginas da história 
brasileira, passando pelos conflitos 
de Canudos, Palmares, Ligas Cam
ponesas, e tantos outros movimen
tos sociais, bastaria para nos 
revelar essa primazia das forças 
populares. Hoje, como ontem, as 
mudanças necessárias e urgentes 
requerem igualmente uma 
mobilização ampla dos cidadãos e 
cidadãs. 

Foi o que mostrou a A'ssem
blé;a Popular - Mutirão por um 
Novo Brasil. Realizada em Brasilia
DF, de 25 a 28 de outubro de 2005, 
o evento reuniu mais de 8000 pes
soas, representando todos os es
tados da União e dezenas de enti
dades, movimentos e organiza-

.,t 1 

ções populares. Diante do sistema 
democrático de fachàda, hoje pre
dominante nos países ocidentais, 
a assembléia relevou a necessida
de urgente de um salto qualitati
vo: como passar da democracia re
presentativa para uma democra
cia direta e participativa? Esse sal
to qualitativo requer a criação e/

ou fortalecimento de novos canais 
de participação de amplos seto
res da sociedade organizada, de 
novos instrumentos legais para a 
defesa das causas populares e de 
novos mecanismos de investimen
to e implementação de políticas 
públicas que, progressivamente, 
possam sanar as dívidas sociais. 

A assembléia insistiu, também, 

sobre duas expressões que, no tú
nel escuro em que nos encontra
mos, apontam uma direção a to
mar: trabalho de base e autono
mia. Ou seja, por um lado, a ne
cessidade de fortalecer as organi'
zações e os movimentos sociais, 
através da prática de um incansá
vel trabalho de "formiguinha" 
que, embora local, esteja 
conectado em rede com os desa
fios mais amplos do pais e do mun
do; por outro lado, o fortaleci
mento das bases exige uma auto
nomia em relação aos órgãos go
vernamentais e aos partidos poli
ticos, para não serem atropelados 
pela agenda do processo eleito
ral, especialmente em 2006. Isto 

não quer dizer que não se possa 
estabelecer parcerias, desde que 
estas respeitem os diversos cam
pos de ação. 

O grande evento de Brasilia 
representou, na verdade, um pon
to de chegada e um ponto de par
tida. Ponto de chegada com rela
ção às milhares de iniciativas po
pulares abertas e democráticas 
que já estão em curso, como tam
bém com relação aos debates acu
mulados através da 4ª Semana · 
Social Brasileira, da Campanha Ju
bileu Sul, da Consulta Popular, do 
Grito dos Excluídos, nacional e 
continental, e de tantos outros 
fóruns nacionais de organização. 

Vale lembrar, a esse respeito, 
o lema do Grito Nacional de 2005
- Brasil, em nossas mãos a mu
dança! Esta palavra - mudança -
de alguma forma ronda a porta de 
todas as forças sociais, convergin
do para o espaço livre, plural e 
aberto da Assembléia Popular. 

Mas ela foi também um ponto 
de partida para uma crescente 
articulação de esforços, um verda
deiro espaço de encontro. A crise
política que vem tomando conta do 
país nos últimos meses e a decep- . 
ção de muitos agentes, militantes 
e lideranças com o governo Lula, 
criaram uma certa dispersão nos ex
tratos intermediários das forças so
ciais. A assembléia serviu, ao mesmo 
tempo, para uma avaliação da atual 
conjuntura social, econômica e po
_ litica, para um reencontro com os 
principais problemas da sociedade 
brasileira e para uma retomada de 
nossos rumos. 

Essa convergência nas metas 
gerais a serem seguidas será de 
suma importância para o ano de 
2006, onde os ventos da Copa do 
Mundo e das eleições gerais, entre 
tantas outras coisas, correm o ris
co de agitar as ondas e esconder 
a direção do porto. 

A Coordenação 

Ecos 

A Arquidiocese de Mariana, 
em preparação ao Grito, rea
lizou semanas sociais nas pa
róquias e pré-gritos em algu
mas cidades. Com a participa
ção de 2000 pessoas, o Grito 
aconteceu em dois momentos: 
um Grito de Clamor (Justiça) 
e um de Ação de Graças (Lou
vor/ conquistas). O material da 
4ª Semana Social Brasileira, o 
mapa da exclusão social da 
Arquidiocese, as conclusões da 
Assembléia da PJ e Encontro 
Arquidiocesano de Direitos Hu
manos iluminaram o olhar para 
a realidade e a memória dos 
Gritos dos Excluidos realizados 

. nos anos anteriores. Uma no
vidade neste ano foi a incor
poração da caminhada do Gri
to no desfile civico da cidade 
de Congonhas. O desfile das es

colas foi interrompido para a 
passagem do Grito. Dom 
Luciano foi convidado a falar 
do palanque oficial,. explican
do a razão e os objetivos des
se acontecimento. "Não 

e s t a m o s  
aqui para 
gritar con
tra, mas 
para gritar 
a favor da 
vida". 

A 
escolha de 
Congonhas 
para essa 
celebração 
se deve ao-�-� 
fato de o .__...e_ 
Jubileu do 
Bom Jesus 
ter início 
justamente 
no dia 7 de setembro . 

"A fé só se revela verdadei
ra quando traduzida em gestos 
concretos de amor, solldade

dade e busca da justiça."

Na Arquidiocese de Montes 
Claros um Seminário sobre a 
Realidade social e polít ica, 
bem como as semanas sociais 
paroquiais, a partir da experi
ência dos pré-gritos, marcou o 

ambiente e questão indígena, 
pessoas com deficiência e ci
dadania. Como gesto concre
to, um grande pa,nel fo, 
construído no local. Um gran
de mapa do Brasil desenhado 
apenas no seu contorno foi pre
enchido de mãos com tinta 
guache, no compromisso de 
juntar-se a outras tantas mãos 
comprometidas a fazer acon

tecer a tão sonhada e 
necessária mudança. A 
marcha saiu às ruas e ga
nhou a avenida Afonso 
Pena onde·acontecida o 

-.-i-......i desfile militar. O colo
rido, a diversidade, o 
movimento e a troca de 
expenencia deram 
visibilidade às conquis
tas e avanços do traba
lho e organização, um 
estímulo a uma maior ar
ticulação para a constru
ção de um novo Projeto 
para o Brasil. De 01 a 07 
de setembro, foi reali
zado em Belo Horizonte 
o debate proposto pela
4ª S.emana Social Brasi
leira da Arquidiocese de

Grito dos Excluídos local. Após 
a concentração na Praça D� 
Carlos (Praça da Matriz) e a ca
m,nhada até a matr\"z., com 
para-das estratégicas, mística 
e reflexão sobre a realidade de

ex-clusão social do povo norte
mineiro, foi feito o "palanque 
do povo" na Praça da Catedral. 

O Grito dos Excluídos em 
Belo Horizonte foi organiza
do pelo Vicariato Político e So
cial da Arquidiocese, em con
junto com as Pastorais Sociais, 
CEB's, CIMI, MNDH, APN's, Mo
vimento dos Sem-Casa, Movi
mento Capão Xavier e CUT Es
tadual. No dia 7 de setembro, 
o evento foi realizado na Praça
da Estação Ferroviária, ao som
do grupo de tambores e ban
deiras coloridas, com a parti
cipação de 4000 pessoas. Sete
estandes temáticos foram mon
tados com o objetivo de re
passar material formativo e in
formativo, mostrar experiên
cias significativas e trocar sa
beres: políticas públicas (edu
cação e saúde), cultura da paz
( desarmamento e violência),
moradia, desemprego, meio



BH. 
O Grito em Divinópolis foi 

celebrado, no dia 07 de setem
bro, com uma Romaria ao San
tuário Diocesano de Nossa Se
nhora da Conceição, na cida
de de Conceição do Pará, após 
grande concentração na entra
da na cidade. Houve paradas 
e reflexão durante a caminha
da, culminando com o Grito na 
chegada ao Santuário. A 
Diocese realizará, anualmente, 
esta Romaria no dia do Grito 
dos Excluídos. 

Em Governador Valadares 
o Grito aconteceu no dia 03/
09. A concentração foi na Pra
ça Getúlio Vargas, bairro de
Lourdes. O percurso constituiu
se de três paradas: na delega
cia de polícia onde foi denun
ciada a violência urbana, de
nunciado o CENISA (Centro de
Atendimento ao Menor) e fala
do sobre a campanha de de
sarmamento; no Mercado Mu
nicipal onde foi falado sobre a
Reforma Agrária e denunciado
o Agronegócio; e no Fórum
quando foi denunciada a 
corrupção, a compra de votos, 
a política econômica e a 
construção da Barragem de 

... 

Ecos 

Em Fortaleza, o Grito con
centrou 15000 pessoas na Bar
ra do Ceará, vindas de diver
sas comunidades e bairros da 
capital. O arcebispo Dom 
José Tosi Marques fez a aco
lhida aos participantes. Seis 
excluídos, com falas interca
ladas com cantos e palavras 
de ordem, denunciaram todo 
o tipo de exclusão. Contra a
corrupção, contra a violência;
representantes das mulheres,
dos desempregados, cata -

Baguari. A caminhada prosse
guiu até a Praça dos Romeiros, 
em frente à Prefeitura, onde 
foi dado o Grito dos Sem Casa 
e protesto devido ao embar
go do governo municipal de 
conquistas do Movimento dos 
Sem Casa, no orçamento 
participativo conquistado na 
gestão anterior. 

Na Diocese de Janaúba, o 
Grito dos Excluídos foi reali
zado nas paróquias. Participa
ram as escolas municipais, 
pastorais da juventude, sindi
catos e pastorais sociais. A luta 
pela terra teve presença pri
vilegiada. No Grito, foi valo
rizada a religiosidade popular 
como um dos eixos no resgate 
da cidadania e n.a luta e resis
tência cultural e religiosa. O 
Grito pode ter parecido um 
"sussurro", pois em termos nu
méricos não houve muita gen
te, mas tendo em vista a rea
lidade do norte de Minas, onde 
o coronelismo impera, foi um
grande avanço.

O Grito dos Excluídos da 
Diocese de Leopoldina foi re
alizado no dia 09/09 durante 
a abertura do li Fórum Social 
Cristão, com te'atro de rua, 

doras de materiais reci
cláveis e sem teto foram es
cutados com esperança. Nos 

protestos repúdio a corrupção 
e a violência. Muitos carre
gavam uma mão recortada em 
carto'lina branca, simbolizan
do o lema-·do Grito: Brasil em 
nossas mãos a mudança. 

O compromisso do Grito 
de Fortaleza foi assumir a 
construção da Assembléia 
Popular, mutirão por um novo 
Brasil. 

O Grito no Pecém foi de
monstração de força. A Pas
toral do Migrante, juntamente 

abordando a realidade de ex
clusão social, algumas paradas 
no percurso para intervenções, 
cantos e caminhada até a Pra
ça São Januário. 

Na arquidiocese de Pouso 
Alegre, o Grito foi realizado 
nas paróquias, no dia 07 de se
tembro. Nos dias 30, 31 /08 e 
01 /09 a realização da 4ª Se
mana Social Brasileira possibi
litou o debate sobre "os três 
poderes e a participação po
pular; precarização do traba
lho, migração e exclusão soci
al e, forças sociais: resistên
cia e organização". A temática 
em debate serviu de subsídio 
preparatório à realização do 
Grito. 

Em Juiz de Fora, cerca de 
20 entidades participaram da 
organização do Grito. Após o 
desfile oficial os manifestan
tes entraram na avenida com 
suas faixas e o carro de som, 
com uma critica a atual situa
ção do Governo Lula, cobran
do clareza e querendo ver o 
governo ao lado do povo po
bre e excluído. Também o go
verno de Aécio Neves foi alvo 
de crítica pela atual situação 
dos servidores da educação. O 

com as comunidades se mobi
lizaram e o Grito foi um dos 
melhores que já aconteceu, 
apesar da proibição do padre. 
O que deu mais força e união 
à s  comunidades que se 
conscientizaram que o Grito 
é do povo. 

Em Motões, a preparação 
do grito se deu na favela e 
área de risco do bairro 
Serrinha, que nunca havia 
participado do Grito. A pre
paração foi um momento mui
to rico. Foram articuladas 
equipes com representantes 
de lideranças, como grupo do 

Público que assistia ao desfile 
civico engrossou a manifesta-
ção do Grito. 

Na cidade de lpatinga, o 
Grito aconteceu no dia 7. De
pois da abertura feita pelo bis
po diocesano Dom Odilon, os 
manifestantes foram em cami
nhada até o centro, onde hou
ve celebração litúrgica e par
tilha. Várias entidades, pasto
rais e movimentos participa
ram com cartazes, faixas e 
mãos de cartolina, que foram 
distribuídas aos presentes, 
para lembra-los que o poder 
está em suas mãos. 

Em Uberaba, o Grito envol
veu diversas comunidades e 
realizou uma "fila do povo" 
com o objetivo de 
conscientizar e fazer crescer 
a esperança de um outro mun
do possível. 

O Grito aconteceu também 
em Januária, ltabira, Cel. 
Feliciano, Nova E ra, ltaobim, 
Araçuaí, Paracatu, São Domin
gos da Prata, Curvelo, Muriaé, 
João Monlevade, Mutum, 
ltacarambi, Riacho dos Macha
dos, Salinas, São João Del Rei, 
Cataguazes, entre outras loca
l idades. 

Hip-Hop, Articularte, Acores 
(Associação de (atadores de 
Material Reciclável)  etc. O 
tema foi muito trabalhado em 
pequenos grupos, inclusive 
com crianças e adolescentes. 

O Grito foi realizado tam
bém em Tamboril,  lbi
cuitinga, Morada Nova, 
L imoeiro do Norte, Car
naubal, Camocim, Aquirás, 
Crato, T ianguá,  Crateús, 
V içosa do Ceará, Sobral, 
Paróquias de Santana do 
Acaraú, Mucambo, Bela Cruz, 
Meruoca, Groaíras, Tauá, In
dependência, Jardim, entre 
outras localidades. 

Ecos 

No centro da capital, 8000 
pessoas participaram do ato em 
dois protestos diferentes. Do Vale 
do Anhangabaú, jovens - mora
dores de rua, estudantes e sindi
calistas - saíram empunhando cru
zes de madeira e velas, cruzan
do o centro da cidade e parando 
diante do prédio da Secretaria de 
Segurança Pública. Na mesma 
hora, na catedral da Sé uma mis
sa, presidida pelo bispo auxiliar, 
Dom Pedro Luiz Stringhini, mar
cou o início de outra manifesta
ção. Os dois grupos se encontra
ram no Monumento do lpiranga, 
onde foi realizado o Grito. 

Ainda na segunda-feira, dia 05/ 
09, um grupo das comunidades e 
movimentos da Região da Brasilândia 
saiu em caminhada do Km 24 da via 

Anha guera, elos bairros, com 
vários gritos. No dia 06/09, à noite, 
participaram de vigília na Praça da 
Sé, onde se juntaram ao grupo da 
Diocese de Santo André. Dormiram 
na praça e participaram do Grito no 
dia seguinte, no lpiranga. 

Em Amparo, cerca de 50 par
ticipantes sairam às ruas durante 
o desfile oficial de 7 de setem
bro. Distribuíram mais de 1000
jornais, contou com o forte apoio
de jovens da Paróquia de São Be�
nedito, da Pastoral do Crisma.

Saíram com um pequeno car
ro de som, mas com muita po
tência. A alegria contagiou os 
participantes e aqueles que as
sistiam. Foram muitos os aplau
sos e os apoios recebidos. 

Em Sorocaba, as manifesta
ções do Grito dos Excluídos co
meçaram no dia 6, com uma noi
te de oração em três praças da 
cidade e uma celebração 
ecumênica no Largo de São Ben
to. No dia 7, pelo menos duzentas 

pessoas representando 
sindicatos, pastorais e mo
vimentos sociais, como os 
Sem-Terra, participaram do 
Grito. Os manifestantes pe
diram mudanças no Brasil 
para a inclusão de toda a so
ciedade e o fim do comér
cio de armas de fogo e 
munição. Com faixas, car
tazes e bandeiras foram os 
últimos a entrar na avenida, 
fechando o desfile cívico. 
Durante todo o trajeto do 
desfile, de aproximadamente 600

metros, os Excluídos foram 
saudados pela população, que 
lotou as calçadas do centro da 
cidade para acompanhar as co
memorações do Sete de Setem
bro. 

Na cidade de São José do Rio
Preto, o Gri to dos Excluídos foi 
realizado no dia 07 /09, junto com 
o desfile oficial. Com cartazes,
faixas, camisetas; atividade
teatral, e carro de som, 250
pessoas participaram do 9º Grito
consecutivo realizado na cidade .

O Grito marcou presença tam
bém em Nova Aliança. 

O Grito em Campinas acon
teceu logo após o desfile oficial, 
no dia 7, tendo como símbolo as 
mãos. Na comissão de frente tra
balhadores de diversos 
movimentos e pastorais carrega
vam 1 O pães caseiros, o bloco das 
mulheres trazia panelas vazias, o 
bloco da juventude era um dos 
maiores, somado-se aos 4000 ma
nifestantes que foram às ruas da 
cidade para gritar contra a 
corrupção e a mudança da políti
ca econômica. Dom Bruno esteve 
presente na caminhada e falou 
aos participantes em frente à Ca
tedral. A realização de Pré-Gritos 

nas paróquias Jesus Cristo Liber
tador, Santa Luzia, a Pastoral da 
Mulher Marginalizada, o Movi
mento da Renovação Carismática, 
foram fundamentais para o 
sucesso do dia 7. 

No bairro Jardim ltaitinga, em 
Campinas, a Pastora! da Mulher Mar 
ginalizada e o Centro de Estudos e

Promoção da Mulher Marginalizada 
(Cepromm), por exemplo, trabalha
ram o tema do Grito desde o inicio 
do ano, envolvendo profissionais e 
alunos da Unidade de educação In
fantil (4 a 6 anos) e do núcleo de 7 
a 14 anos, com exposições orais, 
jogos, pintura, colagem, leituras, 
discussões, concurso de poesia e re
dação. No dia 6 aconteceu o Grito 
dos Excluídos no bairro que contou 
com a participação efetiva dos mo
radores. 

Aparecida recebeu 100 mil 
romeiros/as que compareceram 
ao santuário para as manifestações 
do Grito e da Romaria dos/ as Tra
balhadores/ as. A missa principal foi 
celebrada de manhã pelo arcebis
po de Aparecida, Dom Raimundo 
Damasceno, que durante a ceri
mônia lembrou da crise politica. 
Os manifestantes fizeram uma ca
minhada de dois quilômetros par-

tindo do Porto ltaguaçu, onde a 
imagem de Nossa Senhora foi en 
contrada, até à basílica. No pá
tio, os romeiros fizeram uma ma 
nifestaçao por justiça, igualdade 
sodal, por mudança na potitica 
econôm1ca e pelo fim oa corru 
pçao. Nas 10 grandes mãos, fei

tas em madeirite, estavam escri
tas as denuncias de: Basta desta 
Política Econômica, Basta de 
Guerra, Basta Neoliberalismo, 
Cor-rupção, Agronegócio e Migra
ção Forçada. E também a�únci
os : Projeto Popular, Etica, 
Punição, Solidariedade, Amor, e 
Vida em 1 º Lugar. 

O grito não é um protesto ape
nas, é um processo de 
conscientização dos povos. Para que 
os brasileiros/as se organizem, se 
moblilizem em busca de mudança 
na politica social e econnomica e 
não esperem só dos governos ... " 

O Grito ecoou também em São 
Carlos, Limeira, Marília, Penápolis, 
Piracicaba, Promissão, Registro, 
Américo Brasiliense, lndaiatuba, 
Suzana, Torrinha, Araçatuba, 
Santos, Cubatão, Rio Claro, 
Ourinhos, Amparo, Araras, Presi
dente Prudente, Botucatu, Bauru 
e muitas outras comunidades. 



Ecos

O Grito na capital Campo 
Grande reuniu 3000 pessoas, 
organizadas em blocos que 
denunciaram as diversas for
mas de exclusão social. 

Os manifestantes segui-ram 
o percurso do desfile oficial
pela avenida Fernando Correa
da Costa até o palanque das
autoridades, onde foi lido do
cumento elaborado pela equi
pe organizadora com denún
cias e alternativas de mudan
ça.

Em Taquarussu, professo
ras realizaram com os alunos 
da 6ª, 7ª e 8 ª séries dos tur
nos vespertino e noturno da 
Escola Estadual Martinho Mar
ques uma celebração no pri
meiro dia da Semana da P á
tria. 

Com o objetivo de resga
tar, na escola , a necessidade 
de expressão com consciên
cia política e rel igiosa. A 
atividade foi feita no refei
tório, devida a muita c�uva, 
com a mesa repleta de ali
mentos trazidos pelos alunos,' 
onde todos firmaram o com
promisso de saber por que um 
país tão rico produz tanta mi-

Ecos 

Em Cuiabá, o Grito reuniu 
em torno de 2000 pessoas em 
caminhada com blocos 
temáticos: Mãos que lutam 
por ju stiça, Mãos que 
constroem e trabalha m, 
Mãos que excluem .... 

Essa atividade encer
rou a semana da Cidada
nia que pro m oveu 

séria. 
Dourados celebrou o Gri

to num processo de palestras, 
com 12 temas nas escolas, e

uma audiência pública com o 
tema "aonde co meça a 
corrupção", com a participa
ção de 150 pessoas. 

Foram veiculados vários 
artigos em jornais virtuais e 
impressos da região, além de 
entrevistas nas rádios FM, AM 
e comunitárias. E em varias 
comunidades aconteceram ce
lebrações e atos do Grito. 

debates em bairros e uni
versidades. 

O Grito aconteceu 
ta mbém nos mun1e1p1os 
de Várzea Grande, Alta 
Flor.esta, C áceres, 
Rondonópoli s, Cha pada 
dos Gu i ma rães, Terra 
Nova do Norte, São José 
do Povo e muitos outros. 

Ecos 

Em. São Luís, centenas de 
pessoas de vários movimentos, 
pastorais, paróquias, comunida
des, entidades, sindicatos, ·par
lamentares e organizações de 
base, participaram do Grito no 
dia 7 de setembro. O Grito na 
capital teve como eixos a luta 
contra a instalação do Pólo Side
rúrgico na ilha de São Luís, que 
desapropriariá mais de 14.000 
pessoas que vivem e trabalham 
na área pretendida pelo projeto, 
e por um Projeto Popular para o 
Brasil. Com a palavra de ordem 
"Vida Sim, Pólo Não", a cami
nhada teve vários confrontos 
com o batalhão de choque da 
Policia Militar que barrou mais de 
uma vez os manifestantes, inclu
sive dando tiros para o ar e utili
zando gás de pimenta contra os 
participantes, o que provocou 
feri-mentas em várias pessoas. O 
encerramento do Grito se deu em 
frente à Praça São Pedro com a 
formação de uma bandeira hu
mana com as cores da bandeira 

Ecos 

O Grito em Boa Vista 
enfatizou a difícil realidade 
dos migrantes e dos povos 
indígenas. 

Na capital 128.000 
pessoas sobrevivem com 
menos de um salário mínimo 
por mês. 

No dia 7 de setembro a 
concentração foi em frente 
a feira do produtor, as 9h 
saiu a marcha que teve seu 
ato final na praça da 
cultura. 

nacional pelos manifestantes, 
onde cantadam a música "Ordem 
e Progresso" e leram e distri
buíram o manifesto "Em defesa 
do Povo Brasileiro". 

Em Vitória do Mearim, o 
Grito dos Excluídos realizou-se 
no dia 7, na Praça Rio Branco, na 
presença de mais de 800 pessoas 
e contou com a parceria do 
Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais, Comu
nidades, Paróquia Nossa Senhora 
de Nazaré, e Pastoral da Juven
tude. Dentro do lema do Grito 
foram refletidos temas como Cul
tura de Paz, situação dos traba
lhadores rurais, realidade do 
município. Para dinamizar o mo
mento, a Pastoral da juventude 
preparou coreografias, encena
ção e músicas. 

O Grito em Grajaú aconte
ceu no dia 7, com a finalidade 
de promover a justiça social no 
município, como também arti
cular as forças sociais (Sindi
catos, associações, Igrejas, 

entidades, etc.). Os partici
pantes gritaram por mudanças po
líticas e sociais, que ajude cada 
cidadão a refletir sobre o seu pa
pel dentro da sociedade, buscan
do no exercício da cidadania, a 
construção de uma Grajaú que 
queremos e sonhamos. Seguiram 
em caminhada organizada pela 
Pastoral· da Juventude, com 
dezenas de jovens de cara 
pintada, com bandeiras, 
tambores nas mãos, gritaram, 
"caminhando e cantando"; 
discursaram e reivindicaram 
Justiça e Paz para todos. 

Em Caxias aconteceu um 
seminário com o lema do Grito 
no dia 1 O de setembro, com a 
participação de quatro paróqui
as da cidade, quando foi feita 
uma análise de conjuntura em 
torno do jovem e do idoso. 

Santa Inês realizou o Grito no 
dia 7, na Praça da Igreja Matriz, 
após o desfile oficial, com uma 
grande celebração. Houve 
exposição de cartazes, recortes 
de jornais, f aíxas e informações 

Na Diocese de Palmeira dos 
Índios o Grito aconteceu no 
d.ia 4, com a presença de
movimentos populares e

religiosas, sindicatos, povos
indí genas, comunidades
urbanas e rurais que gritaram
por direito à cidadania. Os
mani festantes saíram em
caminhada com faixas, muita
música e poesia, depoimentos
e reivi ndicações. As
comunidades do Conjunto
Habitacional Dom Epa
minondas e Vila Nova foram
pontos d e  concentração e

chegada. Com a música canção
da Terra de Pedro Munhoz os
trabalhadores rurais ofertaram
bandeiras da Via Campesina,

sobre a situação econom1ca
politica atual. A manifestação foi 
transmitida ao vivo pela Rádio 
Matriz FM. 

O Grito em 1.mperatriz foi 
conjugado com a Jornada de 
Lutas do MST. No dia 6 foi reali
zado um painel sobre a conjun
tura política nacional e seus 
desdobramentos para o movi
mento social. À tarde, foi 
aprofundado o tema do Grito 
com discussão e elaboração de 
propostas para a constituição da 
pauta de lutas do MST. E por fim, 
a Jornada Socialista à noite com 
danças, músicas e outras atrações 
culturais. No dia 7 foi realizada 
passeata logo após o desfile 
oficial, com cartazes, faixas de 
protesto contra a ALCA, o 
mensalã� e em favor da Reforma 
Agrária. O destaque ficou para o 
boneco do Sarney conduzido pe
los universitários da UEMA.

O Grito ecoou também em 
Santa Luzia, Balsas, Vitorino 
Freire, Zé Doca, Codó entre 
outros. 

MPA, MMC, PJR e os produtos 
da roça, em homenagem à 
mãe terra. A celebração do 
grito encerro u-se  com a 
partilha de pipoca e refri
gerante para os mais de 2000 
participantes. A proposta é 
continuarmos ajudando com 
formação, nas várias comu
nidades onde aconteceram os 
pré-gritos. 

O Grito aconteceu ainda 
em Maceió, Arapiraca, Delmiro 
Gouveia, Água Branca. 

Na capital aconteceram 
vários debates na semana de 
1 a 6 e no dia 7 cerca de 3 mil 
pessoas marcharam pelas ruas, 
gritando contra corrupção e 
por mudanças. 

Este ano o 11º Grito dos/as 
Excluídos/as, em Belém, foi 
construido dentro da perspec
tiva da 4ª Semana Social Brasi
leira Regional. Aproveitou-se o 
momento para aglutinar mais 
forças na construção das 
Assembléias Populares e na pre
paração para o li Seminário 
Regional. Em agosto aconteceu 
o Encontro de Formação e
Mobilização para o Grito com a
participação de 70 pessoas
vindas de diversas cidades do
Estado. No dia 1 º houve uma
coletiva de imprensa e nos dias
2 e 6 foram realizados seis Pré
Gritos e assembléias populares
nas cidades de lcui, Guanabara,
Águas Lindas, Terra Firme,
Canudos. No dia 5 houve o
lançamento da Campanha
Justiça Ambiental na Amazônia
"Na floresta tem direitos ... ". É
"O Grito da Amazônia" denun
ciando a situação de injustiça
ambiental na região, dada pela
fragilidade de um Estado de Di
reito na Amazônia, tem por ob-

jetivo: Afirmar os Direitos 
Humanos Econômicos, Sociais, 
Culturais e Ambientais , 
(DhESCAs) das Populações em 
contraposição a injustiça 
ambiental na Amazônia; Com
bater o desmatamento e pro
mover a valorização da flores
ta, dos modos de vida e visão 
de mundo dos seus povos; Cons
truir uma plataforma politica 
de desenvolvimento para a 
Amazônia que tenha como cen
tro seus povos e a preservação 
dos seus recursos naturais, atra
vés da articulação dos sujeitos 
coletivos regionais; Defender a 
ampliação da reforma agrária e 
o ordenamento fundiário, com 
a dos recursos naturais, mos
trando que os recursos da
floresta se esgotam; Ampliar a
influencia e controle social das 
organizações populares junto ao 
poder judiciário; Identificar os 
principais conflitos sócio
ambientais na Amazônia.

No dia 7 de setembro, a 

manifestação do Grito dos Ex

cluídos 2005 reuniu cerca de 
7000 mil pessoas. 

Que foram às ruas da capital 
com faixas, bandeiras e muita 
animação. O Grito reuniu 11 O 
entidades mostrando-se como 



um espaço de aglutinação de 
forças, com credibilidade nas 
lutas por um novo Brasil. 

Foi marcado por uma gran
de tensão, devido ao ato para
lelo feito pelo CONLUTAS. O 
grande receio era de um con
fronto entre os manifestantes e 
como a mídia iria focar isso. 
Houve grande cobertura da 
mídia e muitas especulações. 

Em Afuá, município locali
zado na região das Ilhas de 
Marajó, o Grito teve grande 
participação dos jovens do Sin
dicato dos Trabalhadores Rurais. 
Cerca de 200 pessoas se 
encontraram numa comunidade 
do interior (Portel),_quando 
foram levantadas as bandeiras 
da juventude e da defesa do 
meio ambiente. 

No estado do Pará o Grito 
aconteceu em, pelo menos, 70 
cidades, entre elas Castanhal, 
Marabá, Santarém, Mãe do Rio, 

Eldorado dos Carajás, Ananin
deua, Marituba, Vizeu, 
Barcarena, Tomé-Açu, Paraua
peas, ltupiranga, Obidos, 

Altamira, Macapá, Soure, 
Traquateua, Cametá, Concei
ção, Abaetetuba, Para-gominas, 
Tucuruí, Bragança, entre outras. 

Ecos 

Em Salvador, no dia 7, togo 
após o desfile oficial, o Grito 
dos/ as Excluídos/ as tomou 
conta do cenário. Teve início 
com uma caminhada que 
começou no Campo Grande e 
foi até a Praça Castro Alves, 
onde foi realizado um culto 
ecumênico. Mesmo com uma 
quantidade de participantes 
inferior aos anos anteriores, 
20.000 pessoas mantiveram a 
criatividade e a força do povo 
contra a exclusão e em defesa 
da vida com dignidade. 
Crianças e jovens apresentaram 
ao longo de toda a marcha 
cantos e coreografias 
embaladas ao som do trio 
elétrico e entre uma canção e 
outra gritavam palavras de 
ordem contra a corrupção e a 

Poesia 

Grito 
"Muitos gritos se convergem/ 

Em todo nosso país/ Gritos de 
um povo/ Que deseja ser feliz./ 

Há gritos de testemunhos/ De 
uma resistência tenaz/ Gritos de 
liberdade/ Gritos por justiça e paz./ 

Há os gritos das chacinas/ Das 
balas perdidas/ Nas cidades 
pequenas e grandes/ Nas praças 
e avenidas./ 

Há o grito do trabalho 
escravo/ Degradante ou infantil/ 
Grito que não devia existir/ No 
nosso querido Brasil./ 

Há gritos silenciosos/Nas 
favelas e porões/ Que emergem 
nos becos,/ Cortiços e lixões ... " 

Maria Aparecida M. Rios 
Jequitibá - Mundo Novo/BA 

30 de agosto de 2005 

transposição do Rio São 
Francisco. Os tradicionais gru
pos de capoeira e as fanfarras 
também compareceram e 
fizeram o seu protesto através 
da cultura popular. 

"A sociedade está se dando 
conta que a república, que foi 
criada para defender os 
direitos da nação, está caindo 
de podridão. Não garante 
moradia, educação, trabalho, 
parece ter perdido sua verda
deira função" (declaração de 
um participante). 

Em ltabuna, o Grito iniciou 
com a concentração na Praça 
Jardim do ó e a passeata foi 
pela Av. Cinqüentenário, mais 
de 500 pessoas estavam no blo
co e muito expressivo foi o 
número de entidades apoia-

doras ao ato (Pastorais, Sindi
catos, Movimentos, Ongs). 
Foram feitas apresentações cul
tura is  na concentração e 
panfletagem no desfile oficial. 

Na Diocese de Ruy Barbo
sa, em Itaberaba, o Grito 
aconteceu no encerramento da 
li Semana Social Diocesana, no 
dia 11 /09. Mesmo debaixo de 
chuva, 1500 pessoas partici
param em um só clamor pela 
ética, justiça e transformação 
social. 

Em Ribeira do Amparo o 
Grito aconteceu pela primeira 
vez, no dia 7, mesmo com as 
ameaças do prefeito local. 
Coordenado pela Pastoral da 
Criança, Sindicato dos Profes
sores, Associação de Desenvol
vimento Comunitário Irmã 
Mônica Maria, Conselho Paro
quial de Pastoral o ato, que se 
fez em caminhada, teve duas 

paradas: uma que refletiu 
sobre os direitos da criança e 
educação e a outra sobre o 
associativismo e a cultura do 
caju. Tudo foi muito digno, 
quem participou gostou e vai 
continuar em 2006. 

O Grito de Jéquitibá teve 
a participação das escolas e das 
comunidades e reuniu 400 
pessoas com apresentações em 
torno do sonho de um Brasil 
melhor para todos. O grupo de 
Capoeira também deu seu grito 
de liberdade. De Jequitibá 
veio a poesia "Deus ouviu o 
Grito do Povo". 

Diversas paróquias da 
Diocese de Bonfim realizaram 
o Grito que teve início em
frente a Catedral Diocesana,
com uma celebração organiza
da pela Paróquia São José Es
poso, do bairro Casas
Populares. Após a missa, os ma-

�rililapá-
' ' .., ' ......... 

Realizado na periferia nor
te de Macapá, o Grito reuniu 
mais de 700 pessoas vindas dos 
bairros, das comunidades e 
paróquias da cidade. 

Entre os manifestantes, 
uma pessoa com deficiência 
visual fez questão de empurrar 
uma senhora em cadeira de 
rodas, durante os cerca de 
três quilômetros de 
caminhada, da qual participa
ram também grupos de jovens 
do hip-hop, de teatro, 
Movimento pela Vida, que 
busca diminuir as mortes no 
trânsito, CVV, AA, familiares 
de presos e presas e alguns 
egressos do cárcere, familia
res de vitimas de violência, 
sindicatos urbanos, comitê 
pelo desarmamento, repre
sentantes de RO, AM, PA, AC, 
que estavam em Macapá para 

o encontro regional da AEC
caminharam conosco e deram
seu grito.

Entre os grupos mobi
lizados pelas paróquias, des
tacaram-se as crianças e ado
lescentes da Infância 
Missionária, que formaram o 
abre-alas, com seus cartazes 
e símbolos, representando 
vários grupos sociais excluí
dos (Carapirás, crianças na 
rua, trabalhadores rurais, es
tudantes, bóias frias, etc). 

Carregando bandeiras e 
faixas do Grito 2005, abriram 
a caminhada e encenaram 
uma linda coreografia apre
sentando as bíblias na celebra
ção da palavra, em seus ins
trumentos de trabalho (trou
xa de roupas, carrinho de 
catar papel, enxadas, livros, 
brinquedos ... ). 

nifestantes desfilaram com 
faixas, cartazes, painéis e mui 
tas palavras de ordem, inter
caladas com cantos populares. 
A caminhada passou por várias 
ruas até chegar à Praça Nova 
do Congresso, onde fica o pa
lanque municipal e a maior con
centração de pessoas para as
sistirem o desfile oficial que 
aplaudiram a passagem do 
grupo dos excluídos. 

O Grito aconteceu também 
em outros municípios da 
Diocese de Bonfim: Jaguarari, 
Jacobina, Capim Grosso, An
tônio Gonçalves e, pela pri
meira vez, nos municípios de 
Várzea Nova e Umburanas. 

O município de Barra Alto 
comemorou o Grito pela sex
ta vez consecutiva, resultado 
de uma trajetória de unifica
ção de forças da sociedade 
civil desencadeada pelo Sin-

Ao longo da caminhada 
foram realizadas duas para
das, para a celebração 
penitencial e da palavra. 

O encerramento foi no ter
minal rodoviário, envolvendo 
os moto-taxistas, com a par-

dicato dos Trabalhadores e Tra
balhadoras Rurais: Este ano o 
Grito teve a participação do 
grupo· de teatro Populart e do 
Grupo de Cidadania Barroal
tense, além da Igreja católica 
e aconteceu logo após o des
file oficial, com o apoio do 
prefeito. A caminhada puxada 
pelo grupo de pifano de Nino 
Preto e finalizada com ativi
dades na igreja reuniu mais de 
170 pessoas. 

O 11 º Grito aconteceu 
também nos municípios baia
nos de Vitória da Conquista, 
Anagé, Catu, Forrolândia, Fi
ladélfia, Andorinha, Mundo 
Novo, Feira de Santana, Con
de Cipó, Guanambi, Brumado, 
Paulo Afonso, Ubaitaba, Bom 
Jesus da Lapa, Alagoinhas, Ri
acho de Santana, Tapiramutá, 
Ilhéus, Ubatã, Eunápolis e 
vários outros. 

tilha do pão, água, suco, e 
apresentação de uma peça 
sobre a dívida e a ALCA pelo 
grupo da PJ e um grupo de 
Rap Feminista. 

O município de Amapá, a 
300 quilômetros da capital, 



realizou o Grito com o grupo 
de jovens da catequese em 
caminhada pela praça da ci
dade e celebraç�o, com ·a pre
sença de 70 pessoas. 

Em Oiapoque, na frontei
ra com a Guiana Francesa, o 
Grito foi celebrado no dia 07, 
quando um grupo de 50 pes
soas participou do desfile cí
vico, levando os símbolos e

as reivindicações do Grito. 

Calçoene celebrou o Gri
to na Missa dominical do dia 
11, seguindo o roteiro envia
do pela nacional e adaptado 
à realidade local, com 
crianças e jovens. 

A igreja ficou verde
amarela e ao final da missa 
houve distribuição dos pães 
oferecidos na celebração. 

O Grito foi realizado tam
bém em Santana, Afuá,
�az.agão, Laranja\ do Jarí.

Ecos 

Em Demerval Lobão o Grito 
também ecoou, no dia 6. Os 
manifestantes aproveitaram o 
desfile oficial das escolas e fizeram 
uma grande panfletagem com a 
distribuição de mais de 2000 mil 
jornais. No dia 7 houve 
concentração em frente a Igreja 
Matriz no centro da cidade quando 
os presentes gritaram por água de 
qualidade, pavimentação das vias 
públicas, educação e saúde digna. 

O Grito aconteceu também em 
Teresina, Pedro li, Picos, Esperantina, 
Floriano, São Raimundo Nonato. 

Em Teresina, nos dias 2 e 3 de 
setembro aconteceu o tribunal 
contra a corrupção e o latifúndio e 
vários Pré-Gritos pela periferia, na 
semana. No dia 07 de setembro 
varias celebrações e atos pelas 
paróquias. 

Ecos 

Em Manaus, em prepara
ção ao Grito foram realiza
das reuniões, encontros, a 3ª 

, Feira da Economia Popular 
: So lidária, co letivas de im-

l
i prensa, análise de conjuntura, 
pré-Gritos durante toda a se
mana, culminando com a ma

, nifestação no dia 7 de setem-
bro no sambódromo, com a 

· participação de aproximada
mente 2000 pessoas. 

N a  C apita l  o Gr i to  
aconteceu  pela  1 O ª v e z ,  
tendo como Lema: Amazônia, 
em nossas mãos a mudança. 

Aconteceu logo  após o 
desf i le  mil itar, apesar  da  
tentativa dos  policiais mili
tares de impedir os manifes
tantes de e ntra r em n o

Ecos 

Natal comemorou o Grito com 
celebração em toda a arquidiocese 
no dia 7. Em Mossoró o Grito reuniu 
200 pessoas. No início da marcha no 
desfile, a Polícia Militar tentou im
pedir os manifestantes, como 
acontece todo ano, mas dessa vez 
com uma ação mais repressiva. Dois 
companheiros foram presos por 

. algumas horas. A caminhada continuou 
e foi realizado um protesto em fren
te ao palanque das autoridades. O 
ato foi encerrado em frente ao 
Shopping Boulevard- Centro, com 

1 
oração e a música, "Esse é o nosso 

! País". Depois, os participantes segui
ram para a Paróquia Nossa Senhora
da Conceição, onde houve uma
feijoada. A cada ano aumenta o
número de organizações que assu
mem a coordenação do Grito.

sambódromo. 
D epo i s  de  des f i lar, o s  

part ic ipantes  d o  Gr i to  
seguiram pelas ruas próximas 
ao local. 

O Grito em Manacapuru

realizou um encontro para 
analisar a conju.ntura nacio
nal, regional e local, com a 
presença de 35 pessoas de 
.várias entidades. Além disso, 
120 Comunidades da Paróquia 
receberam o roteiro para ce-· 
lebrar o Grito. Durante a Se
mana da Pátria circulou o Ma
nifesto da Indignação para 
Ação em 20 Comunidades com 
mais de 200 assinaturas. 

O Grito  foi comemorado 
também e m  Santa Inês e 
Urucurituba. 

Poesia 

"O Grito dos Excluídos/ 
Aconteceu em Palmeiras/ 
Nesse grito faz de conta/ 
Que erguemos uma 
bandeira/ Hoje é sete de 
setembro/ Está sendo a 
décima primeira./ 

Vai ficando cada vez/ 
Mais claro que a mudança/ 
O Brasil em nossas mãos/ 
Precisa perseverança/ Para 
que os excluídos/ Tenham 
máxima confiança./ 

Sobre tudo a população/ 
Sofre injustiça excluída/ O 
fato é que este grito/ 
Reafirma uma saída ... " 

Manoel Elias 
Palmeira dos Índios/ AL 

M oss O·íÓ

Ecos 

Nas manifestações do Grito, 
em Florianópolis, o povo 
indígena Guarani também se fez 
presente. Mesmo enfrentando a 
truculência da Policia Militar, cerca 
de 300 pessoas, representando os 
vários segmentos sociais e carre
gando faixas pedindo terra, vida 
e respeito, percorreram a passa
rela dos desfiles. Mais uma vez a 
tropa de choque tentou impedir 
que os manifestantes desfilassem 
na avenida. Um grupo f�chou a 
ponte que liga a ilha ao continen
te, então o choque saiu da aveni
da para liberar a ponte, dessa 
forma foi possível a passagem dos 
excluídos, isto depois dos cava
los terem passados. 

Na Diocese de Chapecó o 
Grito teve início no mês de 

Ecos 

Neste ano o Grito dos Ex
cluídos em Vitór ia aconteceu 
no contexto das ações da 4 ª

Semana Social Brasileira no 
mutirãô por um novo Brasil. 
Foi articulado em nível de 
Arquidiocese de Vitória, em 
parceria com movimentos so
ciais, CUT e Igrejas. Como to
dos os anos foi realizado após 
o desfile oficial. No inicio uma
mística para impulsionar na ca
minhada, animada e coordena
da pela Equipe do CEBI e a Can
tora Popular e de CEB 's - Ra
quel Passos e sua equipe de
músicos. Um globo gigante foi
erguido em cima do carro de
som e de dentro dele saiu uma
enorme bandeira do Brasil com
a frase: "Brasil em nossas mãos

agosto com trabalho de divulga
ção, animação e entrega dos 
materiais nas 40 paróquias, além 
da realização de reuniões de 
articulação com os movimentos 
Sociais, Sindicatos, entidades, 
entre outros. 

O ponto forte foi o desfile no 
dia 7 de setembro realizado em 
diversos municípios da Diocese 
como: Chapecó, Xanxerê, Palmi
tos, Qui lombo, São Miguel do 
Oeste, Xaxim, Dionísio 
Cerquei ra, entre outras. Em 
Chapecó o desfile surpreendeu 
pelo tamanho do bloco, mais de 
1000 pessoas, bem como a parti
cipação e organização das forças 
sacias do Oeste Catarinense. O 
bispo Diocesano Dom Manoel par
ticipou do desfile, carregando uma 

a mudança". A bandeira passou 
pelas mãos do povo em con
centração, numa atitude de ter 
em nossas mãos a mudança que 
queremos. 

Os estudantes gritaram lite
ralmente contra o aumento 
das passagens e a possibilida
de de revisão na lei que os 
beneficia com o passe esco
lar. Foram montadas Tendas 
com os projetos sociais: paz 
(CF); 4ª Semana Social Brasi
leira; Cáritas e Economia So
lidária; Memória Fotográfica 
do Grito e das Pastorais 
Sociais. A caminhada se deu 
em blocos: 

1 ° Denunciando as injustiças 
contra: Índios, Quilom-bolas, · 

Lula, cumpra sua promessa

de salvar nossos empregos
TRABALHADORES DA CIPLA/INURFIIIRA OC" 

faixa com o dizer "Combatemos a 
corrupção sem hipocrisia". Houve 
uma boa divulgação da imprensa. 

Em Blumenau, mais de 500
pessoas participaram das manifes
tações do Grito - trabalhadores, 
lideranças sindicais, estudantes, 
representantes dos movimentos 

Idosos, Mulheres, Crianças, De
sempregados; 

2º Mostrando que há pessoas
comprometidas e pessoas que 
não querem nada. 

3° E no outro bloco mostrando 
que o sonho e a utopia não aca
baram. O encerramento foi mar
cado por um ato cultural com Ra
quel Passos e muita música e uma 
poesia de T hiago de Melo, 
"Madrugada Camponesa" decla
mada por Joana - CEBI. 

O Grito foi realizado também 
nos municípios de Cachoeiro de 
ltapemirim e Colatina, Vila Velha, 
São Mateus, Cariacica, Viana e 
outros. 

Bl u menau 
1 

de Fábricas Ocupadas, Passe 
Livre, apoio à Palestina, movi
mentos sociais e organizações po
pulares. 

O Grito foi realizado também 
em Criciúma, Tubarão, Concórdia, 
Joinville, Caçador, Orleans. Entre 
outras localidades. 

Poesia 

"A cada Encontro que 
temos/ de Articuladores/ 
de Articuladoras/ Desco
brimos novos caminhos/ 
Descobri mos novos va
lores/ A gente se anima 
tanto./ É tanta animação/ 
que a cada Encontro que 
temos/ O povo inventa 
mais invenção/ 

E no nosso Encontro 
desse ano,/ Esse povo 
inventou de falar/ E com 
coragem e ousadia/ Se pôs 
a anunciar/ Uma lista de 
elementos,/ De coisas que o 
império não pode 
dominar ... " 

Antônia Carrara 
(Toninha da PO) 
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Com a participação de 
um grupo em torno de 1000 
pessoas aconteceu o Grito 
em Curitiba, que diferen
te dos outros anos se deu 
no centro da capital. Os 
manifestantes entraram no 
fim do desfile oficial para 
reclamar do desemprego, 
da lentidão da reforma 
agrária e a política econô
mica, entre outros gritos. 
Também gritaram contra 
Divida Externa, Corrupção, 
por Ética e punição. A rea
lização no centro propiciou 
maior cobertura da im
prensa, inclusive com uma 
entrevista coletiva para 
convocação do Grito. Um 
número grande de 
movimentos, pastorais, as
soei ações estiveram na 
promoção do Grito. 

O Grito aconteceu ain
da em lrati pela 3ª vez, 
Apucarana foi o 9º Grito, 
Londrina, Umuarama, Cam
pina Grande do Sul, União 
da Vitória, São Mateus en
tre outros. 

Ecos 

O Grito foi realizado na 
Esplanada dos Ministérios 
e a concentração foi ao 
lado da Catedral de 
Brasíl ia.  As  entidades 
-reuniram-se numa celebra
ção ecumênica, onde co-

Ecos 
Na capital Aracaju cerca de 

5000 pessoas marcharam pelas 
ruas do ce'ntro da cidade no dia 
6 de setembro para comemorar 
o Grito. No dia 7, após o desfile

oficial mais de 5000 pes
ar;;;;:::=::'.:-:------------, soas fizeram o "arras-

Ecos 

Na capital, dia 7 de setem
bro, o Grito reuniu estudantes, 
sindicalistas, trabalhadores, 
familiares de presos, morado
res das ocupações urbanas, dos 
acampamentós do MST, jorna
listas e os índios Pataxó de Co
roa Vermelha que estão impe
didos de vender seu artesana
to. Todos contr'a a guerra, con
tra o imperialismo, a Alca e a 
corrupção, seguiram pela ave
nida Presidente Vargas. "Che
ga de chacina, Policia assassi
na! 11 foi o grito mais forte que 

locaram pães e rosas 
vermelhas em cima da 
bandeira, no chão, com cerca 
de 800 pessoas. As palavras de 
ordem foram pela retirada das 
tropas brasileiras do Haiti e 
medidas contra a corrupção. 

tão". Como fruto dos 2 
atos constituíram um 
fórum social permanen
te. Também cresceu o nu
mero de entidades na or
ganização do Grito. Hou
ve especial cobertura da 
imprensa. O Grito 
aconteceu ainda e m  
ltabaianinha, Lagarto, Es
tância, Propriá. 

se ouviu. A alegoria do 
caveirão, carro da PM que 
aterroriza o·s moradores de fa
velas e já se transformou no 
novo bicho-papão de crianças, 
foi o abre-alas da passeata e 
o primeiro símbolo a ser in
cendiado pelos manifestantes.
Outra palavra de ordem foi:
"O camelô é meu amigo,
mexeu com ele mexeu comi
go! 11• Além dessas, outra pala
vra de ordem que unia todos
foi: "Mudança da política eco
nômica"

À tarde houve uma segunda 
manifestação, na V ila 
Estrutural com 300 pessoas, 
gritando por moradia, trans
porte e emprego. 

"Os 2 momentos foram 
importantes, porque foi um 
grito daqueles que não con
cordavam com a corrupção 
e com o modelo econômi
co, reafirmando que a mu
dança dessa realidade está 
em nossas mãos". 

Em Macaé o Grito também 
aconteceu no dia 7. Os mani
festantes saíram do centro da 
cidade no meio da chuva em 
direção a Rio  das Ostras, 
Cantagalo, gritando contra 
todo tipo de exclusão, inclu
sive com dinâmica onde colo
caram em uma· cruz as formas 
que mais tocam e machucam 
(crianças cheirando cola, 
mendigos nos sinais, jovens 
sem escola, demora nas reso
luções da justiça, discrimina
ção de gênero e cor, falta de 
comida, violência no campo, 
entre outras). E gritaram tam
bém os sonhos: através da 
construção de uma bandeira 
nacional feita de cartolinas 
onde cada cor representava 
uma expectativa - profis
sionalização para os jovens, 
mudanças nos rumos da eco
nomia e do governo, gover
nos populares e democráticos, 
distribuição de renda e terra, 
combate à corrupção, um país

sem violência. O evento ter
minou na igrejinha Cantagalo, 
com a oferta dos trabalhado
res daquele assentamento: do
ces, bananas, melancias, ver
duras, legumes. 

Nova Friburgo celebrou o 
Grito, pela primeira vez, com 
panfletagem de sindicalistas 
por melhores salários e con
dições de trabalho e contra a 
corrupção. Os manifestantes 
exibiram cartazes das vítimas 
da violência, quadros compa
rativos de lucros dos bancos, 
bem como pinturas artísticas 
do equatoriano Povel Eguez. 
O ponto alto do evento foi a 
dinâmica referente aos males 
do capitalismo. 

O grito ecoou também em 
Niterói, Campos, Três Rios, 
Paraíba do Sul, Volta Redonda, 
muitas foram as caravanas do 
Estado que participaram em 
Aparecida-SP da Romaria e do 
Grito dos/as Excluídos/as. 

Ecos 

Em preparação ao Grito, a co
ordenação em Porto Alegre, 
elaborou uma cartilha para ser 
trabalhada nas escolas durante a 
Semana da Pátria, com o tema 
"Cidadania nas salas de aula". Na 
verdade, as ações tiveram início 
em julho quando foi realizada uma 
audiência pública sobre exclusão 
social no Rio Grande do Sul. No 
dia 06, aconteceu uma vigília par
ticipada por 70 pessoas, no Largo 
do Mercado público: com shows 
musicais, debates e refle-xões. No 
dia 7, mais de 1. 700 pessoas de 
várias cidades da região metropo
litana, de comunidades de base de 
diversas igrejas cristãs, movimen
tos sociais, sindicais e escolas se 
reuniram para a celebração e ca-

Na capital Palmas o Grito 
aconteceu no dia 7, logo após 
o desfile oficial, reunindo
2000 pessoas.

Um grito que tentaram 
abafar, com a policia mandan
do desligar o som. 

Mas mesmo assim, os ma
nifestantes panfletaram e dis
tribuíram o manifesto em 
defesa do povo brasileiro, 
assim como símbolos em 
forma de mãos "que se 
comprometem com a mudan
ça da nação, por ética na po
lítica e contra a corrupção". 
À noite teve celebração 
ecumênica no Centro de Di
reitos Humanos. 

O Grito ecoou no Estado 
nos municípios de Porto Naci
onal, Pau D'Arco, Vander
lândia, Taquatinga e outros. 

minhada com apresentações 
culturais e debates políticos. A con
centração final foi na praça dos 3 
poderes, onde os presentes assu
miram os compromissos do 
manifesto ao povo brasileiro, com 
um forte grito indignado contra a 
corrupção e por mudança da 
política econômica. 

São Luiz Gonzaga celebrou o 
Grito com manifestações e 
caminhadas contra a corrupção e por 
mudanças na política econômica. 

Nas cidades pólos do Estado 
açonteceram também pelo menos 
12 atividades em torno do Grito. 

Houve Grito em Santa Maria, 
Cruz Alta, Caxias, Canoas, Passo 
Fundo, Pelotas, Bagé, Santo Ângelo 
entre tantos outros. 

Ecos 

Em Recife, o Grito este 
ano contou com a participa
ção de diversas entidades, 
produziram dois textos - Éti
ca e Mobilização Social -
para estudo nas comunida
des. Como Pré-Gritos foi 
realizado também uma ma
nhã de estudo sobre a As
sembléia Popular. No dia 7 
os manifestantes se concen
traram em frente a Celpe, 
no centro da cidade, onde 
ocorreram diversas manifes
tações culturais das comuni
dades, com abertura feita 
pelas igrejas católica e 
evangélica. Em seguida fi
zeram caminhada até o Pá
tio do Carmo, com uma 

Poesia 

"Ousamos dizer para o 
mundo/ A vida em primeiro 
lugar/ Lutamos por terra e 
trabalho/Para viver, ser feliz 
e celebrar!/ 

Exigimos que aja justiça/ 
Dignidade e um povo feliz/ 
Cada homem, mulher e 
jovem .. ./ Diz: aqui é o meu 
pais!/ 

Num só coro dizemos, 
Brasil:/ Um filho teu não foge 
a luta/Por progresso que 
promova a vida/ Pátria sem 
dívida$, mãe que escuta!/ 

parada entre o Palácio da 
Justiça e a Secretaria da Fazen
da, onde houve protesto contra 
a corrupção, a falta de ética e 
compromisso com a população. 
Dois trios elétricos animaram os 
15.000 participantes do Grito. 

Caruaru e Santa Cruz do 
Capibaribe realizaram o Grito 
no dia 4. O povo se concen
trou no Largo do Cetovia, em 
Caruaru, saindo em caminhada 
pelo centro da cidade, com pa
lavras de ordem e reflexões so
bre o tema. Na parada final, 
Largo da Conceição, houve a 
mística apresentada pelo MST 
que colocou a questão da desi
gualdade social e apontou 
como saída a Reforma Agrária 

Tantos mártires deram suas 
vidas/ Por amor a essa pátria 
Brasil/ Nossas flores, palavras 
e poemas ... / Vencendo 
tanque, canhão e fuzil. .. / 

Nossa marcha seguirá 
dizendo/ Soberania não se 
negocia/ T irem as mãos, o 
Brasil é nosso chão!/ Nós 
queremos outra economia/ 

O teu povo organizado/ 
Brasil: mudança pra valer/ 

Ninguém pode esperar que 
alguém faça/ Somente o povo 
faz acontecer. 

João Santiago 
Poeta e militante 

e autor do hvro 
"Militância e Poesia" 

e a partilha do pão. Aconte
ceu ainda o Grito das Crian
ças por proteção, educação, 
moradia. Comerciantes ofe
receram lanches e água a cer
ca de 2000 pessoas no final 
do evento. O Grito em 
Caruaru foi contra a 
Corrupção e favor da Vida. 

Na cidade de Ouricuri, o 
Grito foi realizado no dia 07 
e organizado por diversos 
sindicatos, pastorais e movi
mentos, com a participação 
de 1500 pessoas. 

O Grito em Petrolina

aconteceu no dia 7, após a 
apresentação do último gru
po do desfile oficial. No Es
tado o Grito foi realizado ain
da em Garanhuns, Santa Ma
ria da Boa Vista, Gravatá, 
Palmares, Afogados, Floresta, 
Vitória de Santo Antão, São 
José do Eg1to, lnhambupe, 
entre outros. 
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Em João Pessoa, no dia 6, 
cerca de 4000 pessoas participa
ram do Grito, em caminhada pelas 
ruas centrais da capital, que 
literalmente parou para 
acompanhar a mobilização e or
ganização dos excluídos . Mais de 
30 entidades participaram da pre
paração do evento. Os manifes
tantes se concentraram em frente 
do Theatro Santa Roza, ao som da 
voz e do violão da cantora Vera 
Lima. Depois o Hino Nacional foi 
cantado em ritmo nordestino. Foi 
lida a Carta Oficial do grito de 
João Pessoa, utilizada também em 
vários outros Gritos em cidades 
menores do Estado e durante a 
Marcha da Via Campesina, que saiu 
de Campina Grande no dia 26 de 
agosto e depo1s de percorrer cer
ca de 200 quilômetros chegou para
participar do Grito na capital. Du
rante a caminhada foram feitas 
três paradas para refletir sobre o 
modelo econômico brasileiro, a 
corrupção, os Direitos Humanos e

a Paz. O encerramento se deu às 

margens da lagoa. Ao som dos 
Cabras de Mateus o Grito terminou 
em um grande baile, numa bonita 
dança de ciranda. 

com coreografias e leitura de po
esias. Entre os manifestantes 
estiveram desempregados, inte
grantes dos movimentos dos sem
terra e sem-teto, grupos de 
idosos, de jovens, portadores de

deficiências e membros do mo
vimento negro, entre outros.A 
imprensa deu bastante destaque 
ao Grito. 

Em Campina Grande a con
centração teve início no Largo 
da Catedral de Nossa Senhora da 
Conceição, com a participação 
de 2000 pessoas, seguida de

caminhada que percorreu várias · 
ruas e avenidas da cidade, 
terminando na Praça da Bandeira. 
Alí houve apresentações culturais 
da Organização· Menina Feliz, 

O Grito ecoou também em 
Guarabira, Diocese de Cajazeiras, 
·patos, Sapé, Santa Rita, entre
outros.

Promovido por igrejas e movimentos sociais 
o Grito em Goiânia reuniu 2500 pessoas no Par
que Oeste Industrial. O local limpo e a vegeta
ção já crescida não davam sinal nenhum da vio
lência utilizada pela Policia Militar do Estado para
a retirada de 4000 famílias do local , em feve
reiro deste ano. "Sonho Real Sim! Exclusão e Vi
olência, Não!", com este lema os manifestantes
do Grito trouxeram à memória os momentos vi
vidos pelas familias despejadas. Foi colocada uma
cruz, com um Cristo estilizado de quatro metros,
feito por um artista plástico, com destroços en
contrados no terreno, com pedestal de tijolo e
cimento. O símbolo foi destruído na noite do
dia 8, e um dos coordenadores do Grito, foi ame-

açado de morte por telefone. A coordenação 
local pede apuração para identificar os res
ponsáveis por tais atos e a recolocação imedi
ata da cruz, símbolo do Grito dos Excluídos e 
a declaração de que a área passe a ser de 
utilidade pública. 

A caminhada do Grito percorreu dez quilô
metros, entre o Parque Oeste e o Setor Grajaú, 
local onde as familias estão acampadas espe
rando a desapropriação do terreno para se
rem acampadas. Na chegada à Grajaú foram 
partilhados alimentos trazidos pelos manifes
tantes, como símbolo de que a ajuda, a tro
ca, podem mudar a realidade de desigualdade 
e miséria que atinge milhões de brasileiros. 
Outros municípios também celebraram o Gri
to: Goiás Velho, Aparecida de Goiânia, 
Catalão, ltaberaí, Orizona, lpameri, Cald�s No
vas e outros. 

Ecos 
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Na capital Porto Velho, o 
Grito teve duas programa
ções: pela manhã houve a ma

. nifestação durante o desfile 
oficial. 

À tarde, a manifestação em 
frente ao Hospital e Pronto So
corro João Paulo li reuniu cer
ca de 600 pessoas vindas das 
comunidades, paróquias e mo
vimentos sociais. 

Após a caminhada foi feita 
uma celebração presidida por 
D. Moacyr Grechi e represen
tantes da Igreja Evangélica de
Confissão Luterana do Brasil,
da Igreja Metodista e da
Igreja Presbiteriana.

As organizações colocaram 
as reivindicações aos gover
nos Municipal, Estadual, Fede

ral e cobravam punição a toda 
corrupção. 

Em Candeias do Jamari, 
municipio que fica - a 20 qui
lômetros da capital, o Grito 
foi realizado pela primeira 
vez, organizado pela igreja 
católica. 

Participaram cerca de 200 
pessoas, vindas das zonas ur
bana e rural e de várias enti
dades. 

Depois da caminhada pelas 
ruas, com paradas em pontos 
estratégicos para reflexão e

falas, os manifestantes se reu
niram em celebração 
eucarística no ginásio de es
portes da cidade. 

Ao final houve encenação 
sobre a vida e martírio da Ir. 
D orothy, lembrando a luta 
pela terra dos trabalhadores 
da região Norte. Houve ma
nifestações do grito em Ji
Paraná, Santa Luzia do Oeste, 
Jaru,  Guajará-Miri'Tl entre 
outros. 

Grito dos/as 

Excluídos/as 

Continental 

2005 
Pela sétima vez, com o lema -

Por Trabalho, Justiça e Vida - em 
12 de outubro realizou-se o Grito 
dos Excluídos em vários países das 
Américas e do Caribe. Orientados 
por eixos comuns como superação 
da exclusão, não pagamento da 
dívida externa, contra a Alca, a 
OMC e a Militarização, por 
trabalho, pela reforma agrária e 
pela soberania de nossos povos, 
as manifestações deram-se de 
forma muito criativa. 

As comunidades dos países como 
República Dominicana saíram às 
ruas para gritar pelo direito à 
moradia e contra o Tratado de Livre 
Comércio. No Haiti foi um Grito 
pela autodeterminação, contra o 

· íl::1gamento da divida externa, e
contra a invasão dos produtos
agrícolas importados dos Estados
Unidos, contra a ocupação militar
e a dominação extrangeira. Um
Grito pela descolonização foi a rei
vindicação do povo de Porto Rico.
As atividades do Grito centraram
se, neste país, no apoio solidário e
protestos contra a destruição do
Barrio San Mateo. Na Argentina o
Grito se deu na construção das
caravanas por trabalho, justica e
vida, a se realizar em todo o país
no ano de 2006, culminando com o
Grito em Buenos Aires.

Um Grito pela verdade e con
tra a impunidade foi dado na 
Colômbia, onde 95% dos crimes 
permanecem impunes. Na Costa 
Rica, milhares de pessoas forma 
às ruas se manifestaram contra a 
implantação do Tratado de Livre 
Comércio. No Panamá, o Grito en
grossou a luta nacional e expres
sou sua indiganção conta o mega 
projeto de ampliação do Canal do 
Panamá. 

Em outros países, como Esta-

ASSEMBLÉIA POPULAR 

NOS 

Diretri"zes aprovadas na Assembléia Popular (25 a 28/ 
11 /2005) 

1- AGENDA DE LUTAS COMUNS

O povo luta todos os dias pela sobrevivência. Luta 
por seus direitos. Os movimentos lutam também por de
fender os interesses de grupos sociais. Mas agora, pre
cisamos construir uma pauta comum, do que poderíamos 
fazer E lutar juntos por algo que interessa a todos e a 
todas. 

A crise política atual revelou que os brasileiros não 
acreditam nos atuais políticos. Acontece que o sistema 
de representação não respeita a vontade do povo. Depois 
de eleitos, fazem o que querem. 

Precisamos lutar, promover debates exigindo mudanças 
no sistema político-eleitoral e na organização sócio
político-economica. 

Está previsto na Constituição brasileira que devería
mos fazer uma Auditoria da dívida externa. O Brasil já pa
gou mais de uma vez sua divida externa. Por isso é ur0 

gente e necessário a auditoria da divida externa. 

O aumento do salário minimo e da aposentadoria são 
as principais formas de recuperar a renda dos ma fs po
bres. É a melhor forma de garantir a distribuição de 
renda. Lula, em campanha, havia se comprometido a do
brar seu poder aquisitivo durante os quatro anos. Se ele 
cumprisse a promessa, hoje o salário mínimo, segundo o 
DIEESE, deveria ser de 454 reais. E lutar pelo projeto de

aposentadoria das donas-de-casa. 

Milhões de brasileiros estão desempregados ou no tra
balho informal. O direito ao trabalho é fundamental. Por 
isso precisamos desenvolver uma luta pelo direito ao tra
balho, em especial para o jovens da cidade e do campo. 

O governo está gastando mais de 120 bilhões de reais 
por ano em juros da dívida interna. O governo usa o di
nheiro do povo para transferir aos bancos. Isso precisa 
acabar. 

Contra os acordos da ALCA e da OMC; 
Pela retirada das tropas brasileiras no Haiti; 
Pelo fim da exploração por parte da Petrobrás e de

outras empresas brasileiras nos países vizinhos; 
Mobilizar-se pela adesão à Alternativa Bolivariana para 

as Américas -ALBA. 

Garantir que essas vagas sejam prioritariamente 
destinadas aos jovens mais pobres, do campo e das cidades. 

As lutas pela demarcação de todos os territórios 
indígenas e quilombolas; 

Por um novo modelo de desenvolvimento agrícola; 
Por uma agricultura livre de transgênicos; 
Contra a privatização das águas, somando-se à campa· 

nha pela revitalização e contra a transposiçao do Rio São 
Francisco. 

Propor mecanismos de controle popular sobre as 
políticas públicas; 

Estimular todos os meios e práticas de comunicação 
popular, comunitárias e livres; 

Combater o atual monopólio dos meios de comunica
ção; 

Somar-se a semana de lutas pela democratização dos 
meios de comunicação a realizar-se em torno do dia 17 de 
outubro de 2006. 

11. COMO AMPLIAR NOSSA ORGANIZAÇÃO E MANTER-N@S
ARTICULAD@S? 

Precisamos dar continuidade ao nosso esforço 
. organizativo com o povo, com as bases. 

Quando decidimos realizar a Assembléia Popular -
Mutirão por um Novo Brasil em âmbito nacional, havíamos 
planejado realizar assembléias municipais e

estaduais. Infelizmente, por falta de tempo e capacidade 
organizativa, conseguimos realizar predominantemente 
assembléias estaduais. Mas agora, precisamos realizar mais 
assembléias populares nos municípios do interior e nos 
bairros das grandes cidades. E nas assembléias, retomar 
os temas debatidos nos documentos da assembléia 
nacional. 

As Assembléias Populares podem também planejar ativi· 
dades de ação direta que permitam mobilizar em torno de 
problemas e soluções comuns e que sirvam de exercício de 
pedagogia de massa. 

d 

Utilizar os documentos aprovados na Assembléia, sobre· 
tudo o documento O BRASIL QUE QUEREMOS, transformá· 
los em cartilhas, com perguntas e de forma didática, para 
discutir com o povo. E combinar que tod@s nós, ao vol· 
tarmos às nossas bases, durante um certo período, fossemos 
de casa-em casa, levando a cartilha e discutindo com o 
povo. Devemos aproveitar também os espaços comunítári· 
os onde nossa base está acostumada a se reunir como: cen
tros comunitários, associações, paróquias, sindicatos, pra
ças públicas, etc. 

Podemos afirmar que, a partir de agora, nos comprome
temos a manter-nos em assembléia popular permanente. 

Realizarmos uma nova Assembléia Popular Nacional com 
representações, delegados, por todos os setores sociais, e

seguiremos adiante nessa longa jornada do povo ir cons
truindo suas próprias instâncias, seus próprios espaços de 
debate e decisão. 

• 

... 



FIQUE POR DENTRO 

"O AAo de 20 6 chegará com grandes desafios, para nos testar ha capacidade 
de or a ização e unidade de projetos e lutas" Zé Vicente) 

1 - SE LIGA 
Estudiosos da Globalização 

advertem: 
O sistema encontra-se sob 

3 ameaças: crise financeira, 
dada a fragilidade do Dólar; a 
reação dos movimentos 
sociais, devido ao aumento 
dos setores excluidos do 
mercado e o desastre ecoló
gico, fruto da ação predatória 
contra o planeta. 

2 - AOS ANIMADORES/AS 
Apesar do suor, lágrimas e 

reuniões que rolaram nestes 11 
anos, certamente, muitas foram as 
alegrias neste simples e grande 
processo de construção que 
representa o Grito ·dos/ as 
Excluidos/ as. 

E neste mutirão consegui
mos mudar a cultura da sema
na da pátria, saimos de uma 
posição de platéia passiva para 
o protagonismo.

Tenhamos certeza, isso só foi
possivel devido a garra e a 
generosidade destes animadores/ 
as militantes que a experiência 
do grito conseguiu cativar. 

Por isso vai nosso agradecimen-
to e desejos de 1 1 

" , 

ot1 

3 - ENCON TRO NACIONAL 

Companheiros/ as Animado
res/as do Grito, é verdade que 
2005 ainda não acabou, mas já 
temos que pensar em 2006. 

Com isso queremos informar 
que o 8° Encontro Nacional de 
Articuladores/as do Grito será 
nos dias 31 de março, 1 e 2 de 
abril, em São Paulo. 

É importante reservar a 

data nas agendas e discutir ai 
no Estado para indicar a pes
soa que virá ao encontro. É 
importante que a pessoa co
nheça a experiência do Grito 
no Estado. 

4 - ASSEMBLÉIA POPULAR 
Dos mais distantes recantos 

desta pátria Brasil, no final de 
outubro, chegaram a Brasilia mais 
de 6 mil pessoas, levadas pelo 
sonho de realizar a Assembléia 
Popular, mutirão por um novo 
Brasil. 

Eram dirigentes, militantes 
e participantes de centenas de 
movimentos, pastorais, Igrejas 
associações, ONG's, do campo 
e da .cidade, motivadas pelos 
processos da 4ª SSB e das 
Assembléias Populares. 

Em tempos bicudos, onde 
fortes ventanias levantaram 
muita sujeira da politica e· onde 
o Pais é refém de uma politica
econômica que sacrifica o so
cial a favor do capital financei-

- 8 a 14 de março: Jornada Nacional
em Defesa das Águas;

- 8 de março: Dia Internacional da
Mulher;

- 17 de abril a 1 º de maio: Lutas
em Defesa da Reforma Agrária, do
Salário Mínimo e pelo Direito ao
Trabalho;

- 19 de abril: Dia dos Povos Indíge
nas;

- 1 º a 7 de setembro: Jornada Naci
onal pela Soberania Nacional e Con
tra o pagamento da Dívida Interna e
Externa; Grito dos/as Excluídos/as

ro, o encontro de Brasilia foi 
de grande valia para os que 
ainda não acordaram de todos 
os seus sonhos. 

Das muitas idéias import�rn
tes discutidas podemos dizer 
que a Assembléia construiu co
letivamente um espaço politi
co legitimo que possibilitará 
avançar na reflexão sobre au
tonomia dos movimentos soci
ais e trabalhar com seriedade 
a proposta de democracia di
reta. Saimos da Assembléia 
com a proposta de continuar 
este mutirão a partir de uma 
agenda comum de lutas, rumo 
ao projeto popular. 

5 - VÍDEO 
Já temos na secretaria o 

video com imagens da 18 ª

Romaria e do 11 º_Grito em 
Aparecida/SP. O video tem 
duração de 22 minutos e custa 
RS 15,00. 

6 - ATENÇÃO / MUDANÇA 

- 17 de outubro: Semana de Luta pela
Democratização dos Meios de Comuni
cação.

- 20 a 27 de novembro: Semana da
Consciência Negra.

CALENDÁRIO ORGANIZATIVO: 

1 º Etapa: De janeiro a maio de 2006 

- Desenvolver o trabalho de base;
- Promover as Assembléias municipais;
- Divulgar os documentos da Assembléia
Popular/ 2005;
- Elaborar cartilhas de estudo;

2º Etapa: De maio a junho de 2006

O telefone da Secretaria 
Nacional do Grito mudou. Vejam: 
0xx11 - 2272 0627 

7 - 12º GRI TO 
Companheiros/as no dia 22/ 

02/06 teremos a 1 ª Reunião da 
Coordenação Nacional do 
Grito, em São .Paulo. Como o 
processo está começando soli
citamos que até o dia 15/02 
vocês enviem para a Secreta
ria Nacional, sugestões para 
nosso lema, eixos, simbolos e 
o cartaz do 12º Grito dos/ as
Excluidos/as.

8 - BRASIL DE FATO: UMA 
VISÃO POPULAR DO BRASIL E 
DO MUNDO 

Ajude a manter este 
importante meio de comunicação. 
Faça a sua assinatura e dibulgue 
�sta idéia. Telefone: (11) 2131-
0808. Correio eletrônico: 
assinaturas@brasildefato.com. br 

Por 100 reais você receberá 
em sua casa o jornal por um ano. 

- Promover as Assembléias Populares
Estaduais;

3 • Etapa: Assembléia Nacional 
- Por aclamação, a data indicativa para
a próxima Assembléia Popular Nacional 
será antes das eleições de 2006. 

A Secretana 
ac10nat do Gnto 

dos/ Ex md /a 
ha 

mesde 
Janet o, 

etornar em 
fevereiro. 
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Ano 11 

N
o 1 D° Grito dos Excluidos,
em 2004, a voz que ecoou
forte foi "Mudança pra

valer o povo faz acontecer". 
Em 2005, vai ficando cada vez 
mais claro que a mudança de
verá ter a marca da participa
ção popular no seu inicio, meio 
e fim. Neste ano, o Grito de nos
sas vozes será "Brasil, em nos
sas mãos a mudança". É o reco
nhecimento do valor e da con
tribuição que os brasileiros e bra
sileiras têm na história deste 
pais, sobretudo a população que 
sofre injustiças e é excluida. 

O fato é que este Grito reafir
ma a capacidade, a força e a res
ponsabilidade da classe trabalha
dora e dos/ as excluídos/ as como 
construtores/ as de uma Nação 
soberana. Este Grito reconhece 
o protagonismo do povo, que é
sofrido, mas que se manifesta nas
ruas, opina, atua e persiste, por
que acredita que tem nas mãos a
possibilidade de
mudança. Este
povo é sofrido, mas
sabe o que quer e
sabe do que o Bra
sil precisa. É um
povo que resiste,
mesmo diante da
violência, do de
semprego, da ganância dos ban
queiros, dos latifundiários, das ta
xas de juros ... Esse povo que na
resistência se fortalece, e que
tem de acreditar, se organizar,
mobilizar e pressionar para que
as mudanças aconteçam.

Iniciativas que contribuem 
para a organização existem: a 
4ª Semana Social Brasileira com 
o lema "Mutirão por um novo
Brasil"; a Marcha de Goiânia à
Brasilia, organizada pelo MST e

Via Campesina e apoiada por 
várias organizações e movimen
tos sociais; a Marcha Mundial das 
Mulheres, a Coordenação dos 
Movimentos Sociais, Campanha 
Jubileu contra a ALCA, Consulta 
Popular entre tantas outras que 
apontam no mesmo rumo. 

Entretanto, organização e 
esperança apenas não são sufi
cientes. Devemos nos mobilizar, 
manifestar o descontentamen
to com a politica econômica que 

está sendo seguida no Brasil. 
Precisamos gritar que ela não 
serve para a maioria do povo 
brasileiro. Ela serve sim, para 
os bancos, para as empresas_ 
transnacionais, para os donos do 
agronegócio e, principalmente, 
favorece o capital financeiro in
ternacional. 

Gritar por soberania, solida
riedade e justiça é um dos obje
tivos do 11 º Grito dos Excluidos. 

Em março, participamos da 

Manifestação no Dia Internacio
nal das Mulheres da Manifesta
ção Mundial contra a Guerra e 
invasão do Iraque. Em maio, te
remos a Marcha pela Reforma 
Agrária, de Goiânia à Brasilia, 
que deverá marcar a retoma
da das mobilizações de mas
sa e para a discussão de um pro
jeto popular para o Brasil. Em 
junho, teremos a Marcha pela 
Reforma Urbana. O Grito apoia
rá com todas as suas forças estas 
manifestações. Em setembro, 
além do 11 º Grito, no qual todos 
estaremos envolvidos, teremos 
aAssembléia Nacional Popular so
bre o Modelo Econômico. 

É preciso reanimar nosso 
povo e mostrar que a chave 
das mudanças está em nossas 
mãos. Retomar o trabalho de

base e discutir com a popula
ção quais são os nossos princi
pais problemas e como buscar
mos juntos as alternativas. Um 
instrumento que nos ajudará 
muito neste trabalho é o ques
tionário da Campanha contra a 
Alca "Questionário para o 
mutirão do Trabalho de Base -
que Brasil nós queremos"? 

Desde 1995 o Grito ecoa sua 
voz por soberania e para que 
a dignidade da vida esteja em 
1 º lugar, por isso grita por mu
danças de rumo na economia, 
pelo fim da impunidade, da 
farra na Câmara,  da 
corrupção, das reformas neo
liberais e da violência. Grita 
por um basta de Dorothis,
Galdinos, Eldorado de Carajás,
Corumbiara, Margaridas, Santo 
Dias, Moradores de Rua ... En
fim basta de chacinas. 

A Coordenáção 



Eixos CENTRAIS 
O Grito aponta para o hori

zonte de uma democracia livre 
e soberana com ampla partici
pação popular. Aqui está a colu
na vertebral de sua organização 
e de suas expressões. Por isso é 
que as mobilizações, múltiplas, 
ricas e variadas, se estendem 
por todo o território nacional 
durante a Semana da Pátria, es
pecialmente no dia 7 de setem
bro. Brasil, em nossas mãos a 
mudança é o lema que, em 2005, 
procura traduzir essa utopia de
mocrática do Grito. Se no ano 
passado dizíamos que a verda
deira mudança depende do 
povo em marcha, este ano, in
sistimos que ela requer ações 
concretas, simbolizadas por 
mãos organizadas e ativas. 

A. cada ano esse eixo central

dos debates em torno do Grito 

é enriquecido por outros eixos 
igualmente importantes. Em 
2005, eles se desdobram em três 
dimensões. 

Primeiro, a preocupação em 
incorporar a temática da Cam
panha da Fraternidade, que em 
2005 reflete sobre o tema Soli

dariedade e Paz, numa tentati
va de propor alternativas à vio
lência crescente. 

Segundo, a necessidade de 
estabelecer redes de parceria 
com outras iniciativas sociais, 
tais como a Campanha Jubileu 
Sul, a 4ª Semana Social Brasilei
ra, o Grito Continental, a Con
sulta Popular. 

E, por fim, a importância de 
abrir espaço para a criatividade 

regional e local, levando-se em 
consideração as distâncias e as 
diferenças do país. 

No primeiro caso, o objeti
vo é colocar em pauta as raízes 
históricas e estruturais da vio
lência, bem como suas conse
qüências sofridas diariamente 
pela população, muitas vezes re
fém de seus próprios jovens e 
adolescentes. No segundo caso, 
trata-se de compreender a liga
ção entre o tema da soberania e 
outros cruciais para a sociedade 
brasileira, como a dívida exter
na, a ALCA, a Reforma Agrária, 
as políticas públicas, o avanço do 
império, e assim por diante. Em 
terceiro lugar, põe-se em evidên
cia que o Grito tem uma cara 
nacional, regional e local. Daí que 
suas manifestações procurem le
var às ruas e colocar em deba

te, não somente a temática na
cional proposta a cada ano, mas 
também uma série de preocu
pações ligadas a esta ou àquela 
região especifica. 

Em termos gerais, o Grito de
nuncia as trágicas conseqüências 
do modelo politico e econômico 
adotado pelas classes dominan
tes. Ao mesmo tempo em que 
busca envolver a população no 
debate de propostas alternativas. 
É uma iniciativa que nega a bru
tal concentração de renda e de 
riqueza às custas da exclusão 
social da maioria e anuncia o 
sonho democrático que os mo
vimentos sociais, as entidades 
e organizações estão constru
indo coletivamente. 

• EM NOSSAS MÃOS A

ras1 MUDANÇA 
GRITO DOS EXCLUÍDOS - 7 DE SETEMBRO DE 2005 

Objetivos 
Geral ________ _ 

O Grito dos Excluídos tem um triplice objetivo: 
a) desmascarar as contradições da globalização neoliberal,

concentradora e excludente, sustentada por uma política eco
nômica que lhe dá legitimidade e suporte; 

b) trazer à luz do dia os efeitos devastadores dessa opção
nacional, subordinada aos interesses do capital financeiro e das 
grandes corporações transnacionais; 

e) apontar alternativas viáveis em que seja preservada a
democracia soberana do povo brasileiro. 

Específicos _____ _ 
+ Estender à população brasileira o debate sobre a neces

sidade de um modelo político alternativo e soberano, volta
do para as necessidades fundamentais da sociedade; 

+ Promover em todo o país atividades e manifestações
múltiplas e plurais que levem a tomar consciência da exclusão 
social e a buscar formas de combatê-la; 

+ Criar e/ou fortalecer espaços de criatividade e partici
pação popular, com nova metodologia de ação social e políti
ca; 

+ Neste ano de 2005, em sintonia com a Campanha da
Fraternidade, aprofundar a discussão sobre o tema da violên
cia, numa tentativa de construir caminhos de solidariedade e 
paz; 

+ Reavivar o patriotismo consciente da sociedade brasi
leira, fazendo do dia 7 de setembro uma referência nacional 
para a organização e a luta social. 

COMO CONSTRUIR 
o GRITO

+ Onde ainda não há uma equipe coordenado
ra/ animadora, contribuir para sua criação; 

+ Buscar os Movimentos Sociais afins para or
ganizar uma equipe para coordenar, animar e di
namizar os Pré-Gritos nos bairros, e o Grito nas 
cidades, dioceses, regiões; 

Trabalhar conjuntamente a organização do 
Grito e as Campanhas Contra a ALCA, Dívida Ex
terna, Militarização e as lutas que estão em 
andamento no dia a dia, proporcionando deba
tes nos bairros, escolas, paróquias; assim cons
truindo o Grito; 

+ Que os excluídos sejam de fato protagonistas
na organização, divulgação e realização do Grito; 

+ Incentivar a criatividade para o debate so
bre o lema do Grito dos Excluídos, promovendo 
concursos de redação, gincanas, exposição de fo
tos, programas de rádio, festivais de música, te
atro, poesia, danças; 

+ Priorizar a linguagem simbólica, criativa e po
ética aos discursos. 
Obs.: Por gentileza, enviar para a Secretaria uma cópia de todos os 
materiais de divulgação do Grito produzidos nos locais, bem como 
notícias de jornais, boletins e revistas. 

O que temos 
+ Um país  refém dos juros e serviços do

endividamento externo e, por isso, sujeito a freqüentes 
ajustes fiscais exigidos pelos representantes do capital 
financeiro internacional; 

+ Um governo que se dobra a essas exigências, encami
nhando as reformas neoliberais e tornando-se incapaz de 
implementar políticas públicas de reforma agrária e agrico
la, saúde, educação, transporte, habitação, direitos huma
nos, meio ambiente, entre outras; 

+ Uma sociedade dilacerada pelo desemprego, a pobre
za, a fome, pela violência e a corrupção, o que muitas 
vezes resulta em revolta, indiferença ou apatia por parte 
do povo quanto ao destino político da nação brasileira; 

+ A grande multidão dos "sem" - sem terra, sem teto,
sem trabalho, sem saúde, sem pátria que dos porões 
mais sórdidos e abandonados não se cansa de gritar por 
mudanças. 

O que buscamos 
+ Construir bases sólidas para a solidariedade e a paz,

cujos verdadeiros alicerces são justiça e trabalho, teto e 
pão para todos e todas; 

+ Realizar ações de resistência ao avanço do poder im
perial, especialmente dos Estados Unidos, lutando contra a 
ALCA, a dívida externa, a guerra e suas conseqüências; 

+ Lutar por uma política livre, transparente e com parti
cipação popular, em que a soberania nacional seja 
inegociável, com vistas a uma verdadeira cidadania; 

+ Igualdade de oportunidades para todos e todas, sem
discriminação, preconceito ou intolerância, por causa do 
sexo, da cor, da raça, da nação, da língua, da cultura .... ; 

+ Superação das políticas compensatórias por efetivas
políticas públicas, pois, como diz o poeta, a esmola "ou 
vicia o cidadão ou lhe mata de vergonha"; 

+ A saúde do planeta azul, para que em seu solo e em
suas águas, todas as formas de vida possam multiplicar-se, 
com base no uso justo e correto dos recursos naturais. 
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Fique por dentro 

Data Atividade 

3 a 9 de abril Missão em Solidariedade ao povo do Haiti 

Local 

Haiti 

8 a 10 de abril 7° Encontro Nacional dos Articuladores do São Paulo
Grito dos Excluídos 
5º Encontro de Formadores da Campanha 

8 a 1 O de abril Contra Atea 

10 a 161abril Semana de Ação Mundial Contra o
Neoliberalismo e as Transnacionais 

17 de abril 

1º de maio 

meados de maio 

9 anos da Chacina de Eldorado dos Carajás
Dia Nacional de Luta Camponesa 
Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores 
Lançamento da Marcha dos Sem-Terra 
Ato da Chegada da Marcha 

SP, GO, 
PE, PA 

Cidades 

Cidades 

SP,RJ,GO 

Brasília 

Contato 

Jubileu (11) 5572-1518 

Secretaria (11) 272-0627 

Jubileu (11) 5572-1518 

Jubileu (11) 5572-1518 

N6f Ma Campesina (11) 3361-3866 

N6f /Via Campesina (11) 3361-3866 

N6f /Via Campesina (11) 3361-3866 

Maio a agosto Aplicação do questionário e Assembléias
Populares 

Municípios Jubileu (11) 5572-1518

9 de junho Marcha pela Reforma Urbana 
1 a 6/09 Semana de Pré-Gritos - Coletivas - Feiras 

7 de setembro 11 ° Grito dos Excluídos 

e Estados 
CMP, CONAM, UNMP e MNLM 

Cidades Coordenações Estaduais 
Todos 

Secretaria (11) 272-0627 Passiveis 
7 de setembro 18ª Romaria dos/as Trabalhadores/as recida/SP CPO (11) 3105-1393 
19 a 21 /09 Ass. Nac. Popular - Que Brasil nós Queremos? Jubileu (11) 5572-1518 
21 de setembrc Dia Nac. da Pessoa Portadora de Deficiência 
12 de outubro 7º Grito dos Excluídos Continental 

Locais Entidades 
Países 

12 a 17 / 1 O Jornada Mundial das Mulheres Países MMM (11) 3819-3876 
20 a 23/10 Momento Nacional da 4ª SSB Luziania/GC CNBB (61) 313-8323 
30 de outubro 26 anos do Assassinato de Santo Dias Locais CPO ( 11 ) 3105-139 3 
20 de novembro Zumbi - Dia Nacional da Consciência Negra Locais Entidades 

Novembro Cúpula das Américas - Cúpula dos Povos 
das Américas 

Argentina Jubileu (11) 5572-1518 

1º de dezembro Dia Internacional de Luta Contra a AIDS 
O de dezembro Dia Internacional dos Direitos Humanos 

Material de divulgação 

Jornal Tablóide 0,05 

Cartaz 0,25 

Fita k7 4,00 

Camiseta 9,00 

Livro 1 O anos do Grito 1 O, 00 

Vídeo do 10° Grito 15,00 
Gravado em Aparecida/SP 

Solicitem seus materiais com antecedência, 
evitando mais gastos com correios. 

Questionário do Mutirão 

Está disponível a cartilha "As
sembléias Populares Reinventando 
a Democracia" com o questioná
rio orientativo para o trabalho do 
Mutirão "Que Brasil nós Quere
mos". Esse instrumento contri
buirá para o debate e 
aprofundamento sobre o Modelo 
Econômico. Mais informações no 
sítio: www.jubileubrasil.org. br ou 
fone: 11-5572 15 18. 

Animadores/as do Grito 

Passada uma década, o Grito 
conquistou o imaginário popular, seu 
lugar nas agendas dos movimentos 
sociais e incomoda autoridades. 

Nessa caminhada, o trabalho 
destes milhares de animadores/ 
as foi e continua sendo funda
mental para que o Grito possa 
chegar aos rincões deste imen
so País. Afinal de contas: "em 
nossas mãos está a mudança". 

Encontro dos articuladores/as 

Nos dias 08 a 10 de abril, 
realizaremos em São Paulo o 
7 º Encontro Nacional d e  
Articuladores/as d o  Grito dos 
Excluídos. O Encontro terá três 
momentos fortes: a) Mística,
troca de experiência; b) tem
po de estudo; e) encaminha
mentos/agenda. 

Para enriquecer mais o en
contro é importante que cada 
Estado indique uma pessoa re_
presentativa e engajada com 
o Grito local.

Romaria dos Trabalhadores/as 

Em Aparecida/SP, no dia 07 
de Setembro o 11 º Grito dos 
Excluídos acontece junto com 
a 18ª Romaria dos Trabalha
dores/as, que neste ano terá 
como lema: Negra Mãe
Aparecida, em defesa da vida, 
chama essa gente sofrida. 

4ª Semana Social Brasileira 

Mutirão por um novo Bra
sil, esse é o lema da 4ª Sema
na Social Brasileira que neste 
ano prevê um momento de 
encontro nacional, nos dias 20 
a 23 de outubro. O processo 
da Semana Social começou e 
2004 e vai até 2006 , 
aprofundando a discussão so
bre Estado, Soberania, Forças 
Sociais, Precarização nas re
lações de trabalho, entre ou
tros temas. Neste ano já es
tão previstos 50 Eventos 
Diocesanos e ou Municipais, 
além do nacional. Não se ex
clua, entre você também! 

Símbolo do Grito 

As mãos servirão como sím
bolo para o 11º Grito dos Excluí
dos. Mãos que constroem, mãos 
que destroem, mãos que indi
cam ... Sejamos criativos na mís
tica e utilização da simbologia. 



GRrro 

Osurito 
do 

Muitos gritos convergem para 
as manifestações do dia 7 de 
setembro. Há gritos com elevado 
grau de organização, como é o 
caso dos movimentos sociais 
ligados às lutas do campo, e há 
os de menor grau de organização, 
mas com grande consciência de 
seus direitos, como os catadores 
de material reciclávet e ou 
movimento dos sem teto em sua 
luta pela moradia. 

Há gritos que dão testemunho 
de uma resistência tenaz, como 
o dos camelôs em seus embates
contra as forças do Estado. Há
gritos de uma resistência passiva,
mas inquebrantável, como os
remanescentes de quilombos. Há
os visiveis a olho nu, como o
desemprego e subemprego, a
fome e a miséria. Há os gritos
estridentes das chacinas, que
ceifam centenas de vidas na flor
da idade, além das balas ditas
"perdidas", mas assassinas. Há os
gritos de milhões de pés em
êxodo, que batem as estradas do
pais em busca de trabalho e
futuro, muitas vezes frustrados
por condições de vida cres
centemente precárias; e há
aqueles que sequer têm forças
para sair do lugar.

Mas há também os gritos 
subterrâneos, ignorados e es
quecidos, silenciosos ou silen
ciados. São os gritos que se 
levantam dos porões e dos li
xões, dos grotões e dos sertões, 
que emergem dos becos mais 
sórdidos, dos cortiços e favelas, 

das zonas rurais mais abando
nadas, das ruas, dos prostibulos, 
das delegacias e prisões, do 
inferno da tortura. Há gritos que 
têm origem nas longinquas matas 
da mãe África, em vozes de 
atabaques que fazem tremer o 
ventre da terra. Gritos dos mi
grantes e imigrantes clandes
tinos nas oficinas de costura, no 
corte de cana e nos serviços 
mais sujos. e pesados, mais 
perigosos e mal pagos. Gritos 
do trabalho escravo, degradante 
ou infantil. Há os gritos que atra
vessam toda a nossa história, 
pré ou pós colombiana, de 
povos indigenas arrancados da 
terra em que nasceram e 
sepultaram seus mortos e 
condenados a uma lenta agonia. 

Há, ainda, os gritos ocultos dos 
olhos ou do coração. Uns enco
bertos pela inviolabilidade do lar, 
em que são vitimas as mulheres 
e as crianças; outros controlados 
pelo crime organizado, comó o 
tráfico de seres humanos para 
fins de exploração sexual. Uns que 
sofrem preconceito, discrimi
nação e até perseguição, por 
suas opções sexuais mais diver
sas; outros que estão impedidos 
de locomover-se como por
tadores de deficiências tisicas e 
mentais. Uns ofuscados pela 
própria luz do sol, nas esquinas 
e praças da cidade, onde 
crianças, jovens e adolescentes 
caem vitimas da droga e da 
violência. Outros, que pela idade 
avançada, vivem na penúria de 
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uma aposentadoria irrisória. Há, 
por fim, o grito da terra, do ar e 
da água, como também daqueles 
que vivem das águas e que, no 
mar e nos mangues, nos lagos nos 
rios, lutam por uma sobrevivên
cia cada vez mais dificil. 

Desses inúmeros gritos, alguns 
sairão às ruas no 7 de setembro, 
outros não dispõem de pernas, 
de energias ou de consciência 
para isso. Mas todos, de forma 
implicita ou explicita, reclamam 
pelo direito a uma cidadania digna 
e real. Todos anseiam por uma 
pátria livre e soberana, que dê a 
seus cidadãos o chão e o pão, a 
vida e o sonho. Todos buscam o 
sol da justiça e da paz, embora 
com os pés presos numa terra de 
profundas desigualdades sócio
econômicas. Consciente ou 
inconscientemente, todos 
repetem uma vez mais o grito 
pela independência. Pois, como 
já ·insistia a primeira edição do 
Grito dos/ as Excluidos/ as, em 
1995, a vida de uma pessoa ou 
de um povo está acima das 
dívidas de sua nação, acima dos 
compromissos firmados de forma 
unilateral e injusta. 

Entretanto, uma caracteristica 
mais profunda unifica a todos os 
gritos: a energia indomável em 
meio às maiores adversidades. 
Uma força inata e vital, fer
mento de uma miscigenação se
cular, a qual leva a concluir que a 
chamada "revolução brasileira" 
só se fará ao ritmo da música e 
da dança, ao som de tambores e 
violas e sob olhares e sorrisos da 
mais viva esperança. 

Por isso é que as mobilizações 
do Grito dos/ as Excluidos/ as são 
revestidas, em geral, de ricas e 
criativas expressões culturais, 
onde o riso e a lágrima, o pranto 
e o canto caminham sempre de 
mãos dadas. 

A Coordenação 



. Ü QUE O IMPÉRIO 
NÃO PODE DOMINAR? 

O que o Império não
fv

domin�r? Essa foi a pergunta �ta. pelo 
conjunto dos animador nimadoras do Grito, reunidos dê: 8 a 10 

t.y':.· :�,. •. de abril,. em. São Paulo, o VII ��o Nacqçnal pe Articl)ladores e
•--..·: ·:t Articutadoras·do Grito dos/as Ei&'�I�. Cóm esta pergu�ta, rea

firmam as suas esperanças diant�crise: "Cremos no nosso sonho e 
na utopia, na conquista de corações e mentes, na palavra simples, na 
indignação dos que são explorados, na liberdade e na esperança, no 
povo organizado e na resistência popular. Cremos nos credos vindos 
do Amazonas ao Rio Grande do Sul". 

A experiência trazida dos estados mostrou novamente o caminho 
para a renovação da fé e da ação de um povo que não se entrega 
diante das dificuldades. 

Embora a análise de conjuntura realizada no encontro tenha apon
tado que vigora no Brasil a característica de um crescimento con
centrado sem distribuição de renda, com altos índices de desem
prego, desigualdade social e enriquecimento do sistema financeiro 
e agroexportador, à revelia da situação de exclusão social em todo 
o País, ficou claro que o povo tem força e animação para lutar por
uma nova sociedade, mais justa e participativa.

Os/ as articuladores/ as reafirmam o papel que o Grito cumpre na 
atualidade, fortalecendo-se como um espaço pr.ivilegiado para os 
excluídos. A análise de Padre Alfredo Gonçalves traz a expressão "não 
lugar", que anuncia e denuncia necessariamente a fronteira entre os 
dois mundos: o dos excluídos e o dos privilegiados. O "não lugar", 
espaço dos excluídos e das excluídas é o "lugar" privilegiado para se 
construir o "novo lugar", anuncia Padre Alfredo. 

Com os desfiles em bloco, os atos públicos, as celebrações 
ecumênicas, os concursos populares, as denúncias de exclusão social, 
o Grito vem resistindo à institucionalização dos movimentos sociais,
e proporcionado um novo espaço para a criatividade e o protagonismo 
dos excluídos. Um exemplo disso é o surgimento do Palanque do 
Povo, que, em plena eleição, proporciona um microfone para dar 
voz e vez às preocupações de uma população cansada de ouvir os 
discursos tradicionais da política brasileira. 

Outro dado important� do encontro desse ano é a caracterização de 
que as resistências no mundo de hoje passam pela defesa do corpo e 
pela luta global para salvar o planeta. Graças a isso, a ação dos pré
gritos e as manifestações do 7 de setembro querem despertar a popu
lação para o fato de que o capitalismo avança sobre o coração e as 
fontes da vida, usurpando aquilo que é intrinsecamente humano e ge-

rando uma ausência de recursos naturais necessários à sobrevivência do 
globo. Um exemplo dessa resistência é o debate crescente sobre a 
mercantilização da água e a transposição do rio São Francisco, tema 
que se fez presente principalmente nos estados do nordeste e sudeste. 

Diante de interesses que desvinculam o sexo da sexualidade, o 
amor do sentimento, o trabalhador da cidadania, o trabalho do em
prego, os/ as animadores/ as assumem o compromisso de construir, 
em seus estados, o seu próprio m�cmento dá �exclusão. Não um .. \:.: 
mapeameí)tO cientifico e me�, mas um mapeamento da . , ' . · 
exclusão tbm vistas à m�lar, que rx>ssa alterar o çu�:�·;;_\T�+:�= \.� 
de uma politica contrária aos interesses do povo, reacendendo as :: .:·:· 
lutas dos movimentos sociais e recuperando a sua capacidade de 
mobilizar, sinalizando que não estamos contentes com os rumos que 
estão sendo tomados pelo governo. 

Os/ as companheiros/ as, articuladores e articuladoras do Grito es
tão certos/ as de que a criatividade humana, a mística e a beleza da 
solidariedade e da utopia de um mundo melhor são redutos que o 
Império não pode alcançar. Por isso reafirmam que o Grito dos/ as 
Excluídos/ as é um espaço em construção e estão atentos para que 
ninguém seja excluído/ a dessa luta. 

Companheiros/ as animado
res/ as do Grito dos/as excluí
dos, conforme discussão que fi
zemos no encontro de abril/05 
saímos com um compromisso de 
fazer o mapa da exclusão, a par
tir dos locais. 

Assumimos a tarefa de buscar 
parcerias com universidades, 
institutos de pesquisa, 4ª SSB para 
juntar os dados de exclusão lo-

cal. Assim que tiverem estes da
dos enviem para a Secretaria Na
cional. E para o 8º Encontro Na- 1 
cional de Articuladores/ as do Gri
to em 2CX>6 montarmos o mapa 
Nacional da Exclusão a partir de 
dados locais. 

Então, conforme o lema e o 
símbolo do 11º Grito, vamos por 
as mãos na massa, pois é nela 
que está a mudança. 

Gritos no CAMPO e na CIDAD 
A atual conjuntura brasileira Mais de 34% da população eco- Estas são pequenas amostras da 

é de crise política, que se arras- nomicamente ativa tem empre- exclusão social no Brasil. A fumaça 
ta deixando a população brasi- gos informais. Muitos deles ex- da crise política não pode fechar 
leira perplexa e decepcionada di- plorados, terceirizados ou cor- nossos olhos para tudo isso, preci-
ante çles�e-,toi-\junto de fatos. .rendo. Jisc;os. _ samos unir forças para con5tf-Uir.. 

· Esta conjuntura perigosa tem No campo as coisas não ficam um Projeto popular para o Brasi�. 
uma série de c_onseqüêp�i�s co�b: ;;�p,�a trás. No ano de 2003

1 
�-B���i_l,,.-.-�O: só. ·u�_· projeto J?Ç>lítito, 

a desesperança de uma pàrte õa. · teve resgatados mais de 5 ittit' que abarqúe Uma mudança 
população, a confusão e divisão pessoas em regime de trabalho na economia brasileira, que 
da esquerda. escravo. De 1995 a 2003 foram contempla os privilegiados. 

É importante pensar, ter in- 1 O. 776 trabalhadores libertados. Esta é a nossa proposta: gri-
formações e buscar soluções para Nos anos de 2003 e 2004 foram tar por terra, teto, trabalho, 
a crise instalada, mas não pode- libertados 7.169 trabalhadores. O educação, saúde, agora na Se
mos nos inebriar por ela e esque- que significa que esta é uma rea- mana da Pátria, no dia 07 de 
cer o clamor de quem está so- tidade cruel no Brasil. setembro, e depois, entre os 
frendo na pele as dores e as O governo destina muitos re- dias 25 e 29 de outubro, nos 
consequências do capitalismo nes- cursos para o agronegócio. Para unirmos em uma grande Assem
te estágio tão avançado. O Grito a safra 2004/2005 as pequenas bléia, em Brasília, para cons
expressa não só as consequências propriedades receberam apenas truirmos propostas conjuntas, 
do capitalismo, mas também as RS 7 bilhões, enquanto para o reacender as chamas da luta e 
consequências do distanciamento agronegócio foram destinados RS construir o Brasil que queremos, 
do governo das aspirações de mu- 39,5 bilhões. Em 2003, dez gran- porque afinal, apesar do pesa
danças do nosso povo. des grupos econômicos multi- delo, nós devemos continuar a 

o Brasil apresenta um dos mai- nacionais obtiveram RS 4,3 bilhões sonhar, não abandonar nossas
ores índices de desigualdade do do Banco do Brasil, quantidade pra- utopias; a dignidade da vida tem 
mundo, quaisquer que sejam os ticamente igual a que 1,3 milhão que ser colocada em 1º lugar. 
indices utilizados. Segundo o lns- de camponesesque tiveram aces- Continuamos acreditando que 
tituto de Pesquisa Aplicadas, IPEA, so, ou seja, cerca de RS 4,5 bi- a mudança vem de baixo.Sem 
em 2002, os 50% mais pobres de- lhões para a safra 2002/2003. Ne- transparência e participação do 
tinham 14,4% do rendimento e o cessário ainda mais investimento povo nas decisões, a mudança se 
1% mais rico, 13,5%. Segundo o na agricultura familiar. torna difícil, senão impossível. 
Atlas de Desenvolvimento hu-
mano, dadOS de 2002, .------------------,,-__.;.----F
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16, 51 % da população urba
na vive com renda per capita 
abaixo da linha da indigên
cia. 

Mesmo com uma concen
tração de renda tão gran
de, o governo federal desti
nou RS 139 bilhões para pa
gar juros e serviços das dí
vidas externas e interna do 
Brasil, enquanto gastou so
mente RS 84 bilhões com 
programas sociais, incluindo 
saúde e educação. 

A taxa de desemprega
dos formais (carteira assi
nàda) é de 9,4% da popula
ção brasileira. Sendo que 
39,3% destes desemprega
dos tem entre 18 a 24 anos . .__ __

r Referendo do } 
1 DESARMAMENTO 

"Felizes os que 

�promovem a Paz"

No dfo 23/ 10 o P°' bra
siletro 'Será conv, --'do a 
exercer sua cidadanfo, V'1.c 1 
tando SIM ou Não no refe
rendo sobre a pro;b;ção do 

1 
comér�io_ de armas de fogo 
e mumçao. 1 

, O tempo para d;scus-
1 são e conscientização é 

curto e os recursos são 
poucos. 

A Força da Campanha 1
pelo SIM é o povo brasi-

1 lefro, sempre vítima de v;
olêndas e balas "perd;
das", por isso é importan- 1

te proibir o comércio de 1
\ armas de fogo.

} Vamos aproveitar 
1 deste tempo para discutir 
também as causas da v;o- 1
lênda, das guerras, da 
pobre�a . . . 1 E importante que 
este exercício ajude o 
povo a compreender que 
participar de referendos 
e plebjscitos é um djrei
to do cidadão, toda vez 
que o assunto d;z respe;
to à Nação Bras;te;ra. 

A exemplo dos plebjs
citos populares sobre Di
v;da externa e ALCA, va
mos fazer grandes mob;- 1

1 Uzações e discutir o Bra
sil que a gente quer num 
mutirão por um novo Bra

, sil, como diz o lema do 
XI Grito: "Em nossas 
mãos a mudança." 

Procure os subsídios e 
mater;a;s de d;vulgação 
nos com;tês estadua;s, mu
nicipa;s e ou diocesanos. 

Participe, não se ex
clua, diga SIM ao desar
mamento. 



Fique por dentro 
"Acreditamos na força do mutirão das organizações sociais, na força profética do povo organizado em movimentos 

simples e fortes, por isso acreditamos no povo nas ruas. Sabemos que o inimigo é grande, mas tem os pés de barro, 

por isso acreditamos que a mudança vem de baixo". 

Data Atividade 

Agosto/Setembro Semanas Sociais e Assembléias 
Populares locais e estaduais -- ---- ------------------

16 de agosto Marcha da Reforma Urbana em Brasília 

1º de setembro Coletiva de imprensa do Grito 
dos/as Excluídos/as 

1 º a 6 de setembro Semana de Cidadania, pré-gritos, 
Palanque do Povo 

7 de setembro XI Grito dos/as Excluid�s/as, e 1'sal
romaria dos/as trabalhadores/as 

1 2  de outubro 
1 

7° Grito de Los/ as Excluídos/ as 
Continental 

1 25 a 29 de outubro Assembléia Popular: Mutirão por um 
Novo Brasil, em Brasília 

---- -

23 de outubro Referendo sobre o desarmamento 

1º a 5 de novembro Conferência dos Povos das Américas, 
em Mar del Plata, Argentina 

Coletiva do Grito 
No Encontro nacional de 

articuladores/as, em abril indica
mos o dia 1 º de setembro como 
data nacional para as entrevistas 
coletivas do grito. 

É importante que organizemos 
no maior número de locais possí
veis esta atividade, que, com cer
teza será um grande pré-grito. 

Articuladores/as do grito 
Setembro se aproxima e com 

ele vai chegando o 11º Grito dos/as 
Excluídos/as. Com certeza muita 
gente está se envolvendo, colocan
do suas mãos nesta construção. 

Para que possamos repercutir 
os vários gritos, precisamos que 
vocês passem para a secretaria 
nacional, até o dia 25/08, as
programações dos Gritos locais e 
o nome de uma pessoa e o tele
fone de contato no Estado, para
mais informações no dia da co
letiva e do Grito.

Assine o jornal Brasil de Fato 
O Jornal é o resultado das as

pirações de milhares de lutado
res/as de movimentos sociais, 
intelectuais de esquerda, artis
tas, jornalistas ... que sempre so
nharam com um meio de comu
nicação de esquerda, com cir
culação Nacional. 

Você pode contribuir para que o 
sonho se concretize: divulgue e as
sine o Jornal, por R$ 100,00, você 
recebe 52 números do Jornal se
manal, durante um ano. 

Para assinar ligue (11) 2131.0812 
ou pelo correio eletrônico: 
assinatura@brasildefato.com. br 

Apuração e punição 
aos corruptos 

As recentes denúncias de 
corrupção deixaram o povo 
estarrecido. É preciso que se 
faça uma apuração ampla, ri
gorosa, transparente e que 
resulte na punição de todos

os envolv idos  em atos  de 
corrupção 

Os Meios de Comunicação, rá
dio, lV, Jornal, revistas etc., pa
rece que estão transmitindo para 
o povo um espetáculo sensacio
nalista, banalizando um momen
to sério e preocupante da con
juntura brasileira. Exigir trans
parência e punição aos corrup
tos e também aos corruptores,
é um ato de cidadania.

O povo votou em Lula com 
esperança na mudança, mas 
está decepcionado porque a 
mudança não veio e tudo in
dica, sem mobilização popu
lar não acontecerá. 

Para as mudanças é necessário 
mudar a política econômica, e ai 
que nós devemos fazer pressão, de 
baixo para cima. 

4ª SSB e Assembléia Popular 
Atendendo aos Gritos de uni

ficação das agendas, a conjun
tura contribuiu para que no dia 
18/06, em reunião, representan
tes das coordenações da 4ª SSB, 
Jubileu Brasil, Grito dos Excluí
dos e Movimentos Sociais toma
mos a decisão de unificar a ati
vidade de outubro. 

Assim nos dias 25 a 29 de 
outubro acontecerá em Bra
sília o evento chamado Assem
bléia Popular: Mutirão Por um 
Novo Brasil, juntando os pro
cessos da 4ª SSB e da Assem
bléia Popular, Vamos reservan
do nossas agendas. 

Jornal Tablóide 0_,05 
cartaz - - 0,2s 
Fita k7 ___ 4,00 
Camiseta.. _ 9 ,_00 

' Livro 10 anos do GritQ_ 10�00 
Vídeo do 1 Oº Grito 1 5, 00 
Gravado em _ recida/SP 

�oteirQ_ de _celebração QJ05 
Solicitem seus materiais com antecedencia, 
evitando mai�gastos �m correios. 

Você Sabia? 

Somos 

Companheiros/as, no iní- 1
cio de 1979, a divida externa 

1 do Brasil era de 52 bilhões e 1
800 milhões de dólares. 

1 Se o Brasil tivesse pagado 
taxa de juros de 6% ao ano 
que é a taxa mais que aceitá-

' vel no 1º mundo, em 1989 nos
so país seria credor em 3 bi
lhões de dólares e mais que 
isso no final de 2004 o Brasil 
teria crédito de 161 bilhões e 
122 milhões de dólares. 

É isso mesmo, se tivéssemos 
pagado só 6% de juros por ano 
sobre a dívida externa brasilei
ra, feitos todos os cálculos en
tre o que entrou e o que o país 
pagou, nós teríamos crédito ex-

1 temo, isto é os Países ricos de-
veriam ao Brasil mais de 161

, bilhões de dólares. 
O que daria para fazer com 

j 161 bilhões de dólares, que 
convertidos somaria 400 bi
lhões de reais: 

1 O milhões de famílias 
1 sem terra, seriam assentadas. 
1 Recuperar 20 vezes to-

das as estradas do Brasil . 
Pagar 2 salários mínimos 

mensais, por 1 ano , para 55mi
lhões de brasileiros. 

Gerar 20 milhões de em
pregos na agricultura. 

O que fazer? 
A resposta depende de nós: 

você, eu, ele, ela, do nosso 
governo, isto é, de todos nós. 
Fazer grandes mobilizações e 
exigir que se faça uma audi
toria pública dessa dívida e 
que se dê a conhecer ao povo 
essa história toda. 

• 

E aí fazer valer o lema 
do nosso 11 º Grito: Em Nos
sas Mãos a Mudança. 

- _J
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O Império tem telhado de vidro 
Nos últimos meses, os Estados 

Unidos vêm revelando toda sua fra
queza. Isto mesmo, fraqueza! De
monstrações de força bélica constitu
em o sinal mais evidente de sua debi
lidade. As armas escondem e, ao mes
mo tempo, expõem uma hegemonia 
fraturada. Do ponto de vista moral, 
há muito não se via uma nação tão 
poderosa e tão frágil. Poucos países 
do planeta encontram-se, hoje, de tal 
forma desautorizados quanto os EUA 
para falar, por exemplo, em democra
cia, liberdade, justiça social e paz. 

Em termos éticos, a liderança 
mundial, atualmente, passa muito 
mais pelo Fórum Social Mundial do 
que pelo Fórum Econômico, menos 
ainda pelo grupo do G7 e, em hipóte
se alguma, pela arrogância e 
prepotência do presidente Bush. 
Quando a via racional e o diálogo são 
substituídos pela força bruta, algo vai 
mal no interior do império. Como diz 
o menino da fábula, o rei está nu!

A nudez do rei, entretanto, vem
se revestindo de uma atitude beli
cosa cada vez mais preocupante. É 
como se o mundo todo fosse par
que de manobras do Pentágono, 
cujas armas falam mais alto quan
do a diplomacia da Casa Branca não 
convence. Já nos lembrava François 
Houtart que a mão invisível do mer
cado não dispensa o punho de ferro 
do poderio militar. 

Mercado e guerra, aliás, costumam 
andar juntos ao longo da história. Não 
é diferente o que se verifica hoje, com 
a tentativa de impor, a qualquer cus
to, a Area de Livre Comércio das Amé
ricas (ALCA). Protecionismo dentro de 
casa e livre comércio no quintal dos 
outros - essa é a regra da política 
norte-americana. Seus produtos po
derão inundar os países do sul do con
tinente, mas o caminho inverso terá 
enormes dificuldades de ser percorri
do. Podemos imaginar quantos micro 

empresários e pequenos produtores, no 
campo e na cidade, serão brutalmente 
asfixiados e condenados à exclusão so
cial. Outra conseqüência será o agrava
mento do desemprego e subemprego, 
bem como do êxodo massivo de traba
lhadores, que culmina no sucateamento 
e precariedade dos serviços públicos, de-

.,. 

finitivamente substituídos por políticas 
compensatórias. Isto sem falar da 
avalanche de quinquilharias e bens su
pérfluos que, num mimetismo com o 
padrão de consumo dos países ricos, dis
putarão as migalhas salariais com os 
bens de primeira necessidade. 

A ALCA é um espectro que ronda 
nossa porta, uma ameaça que pesa so
bre nossas cabeças. Mais do que livre 
comércio,  está em jogo um 
neocolonialismo que sequer procura es
conder-se atrás de disfarces; mais do 
que acordo entre países, trata-se de im
posição de regras ditadas unilateralmen
te e sem diálogo; mais do que tratado, 
o que está em curso é uma verdadeira
anexação. O império visa consolidar um
mercado nada desprezível de 800 mi
lhões de consumidores e com um PIB

na casa dos 13 trilhões de dólares. 

O mais grave é que o processo en
contra-se em pleno andamento. Várias 
comissões de tecnocratas, de cá e de lá, 
já estão negociando em separado, sobre 
diferentes áreas políticas econômicas. Ne
gociação viciada, jogo de cartas 

marcadas. A economia dos EUA e as eco
nomias latino-americanas são tão 
díspares que negociar é subm(Jter-se às 
leis do mercado e do império. E compro
meter a soberania do próprio país. Quan
do forças assimétricas, profundamente 
desiguais, entram num mesmo campo 
de disputa, a tendência é o forte sair mais 
forte e o fraco mais enfraquecido. 

Diante dessa ameaça, três caminhos 
se apontam: a) aceitar a ALCA como 
irreversível e como via para alcançar fi
nalmente a modernização; b) negociar 
ponto por ponto, na ilusão de conseguir 
acordos mais favoráveis; c) rejeitar a ALCA 
em bloco e mobilizar-se para barrar a ex
pansão predatória do imperialismo. As eli
tes e o governo brasileiro, como também 
alguns setores médios, propugnam pelas 
duas primeiras alternativas, prevalecen-

do ora uma ora outra. É histórico e no
tório o fascínio das oligarquias brasilei
ras por imitar o Primeiro Mundo. Aliado 
aos lucros dos bancos e outras benesses, 
claro que a ALCA é um caminho de sal
vação que as seduz. 

Os integrantes da campanha Jubi
leu Sul/Brasil e do Grito dos Excluídos, 
ao contrário, estão convencidos de que 
a ALCA significa o entreguismo definiti
vo de nosso destino nas mãos do 
neoliberalismo, do capital financeiro in
ternacional e de s�u mais feroz repre
sentante, os Estados Unidos. O objetivo 
do governo Bush, na guerra mundial por 
novas fatias do mercado, é incorporar 
sem mais todo o continente à economia 
norte-americana, não importando o pre
ço que os povos latinos terão que pagar. 
A saúde do modelo neoliberal globalizado 
está acima da qualidade de vida das po
pulações excluídas. Por isso, campanha 
e Grito vêm se organizando para ouvir 
o parecer da população brasileira, atra
vés de um Plebiscito em setembro de
2002. Soberania não se Negocia é o lema 
dessa iniciativa que cresce por todo Bra
sil. 

A política dos Estados Unidos, de res
to, vem semeando conflitos em todo 
mundo. Vem espalhando fome, miséria 
e morte pelas mais distantes regiões. 
Vem aguçando a consciência dos povos 
para uma tomada de posição frente ao 
novo imperialismo. Vem gerando revol
ta e insatisfação por toda parte. Em sua 
corrida desenfreada, os EUA fazem con
vergir sobre si a indignação global. Acu
mulam e atraem pedras que, cedo ou 
tarde, cairão irremediavelmente sobre 
seu telhado de vidro. O Plebiscito quer 
ser uma dessas pedras atiradas por mi
lhões de pessoas ao coração do impé
rio. A história mostra que a expansão 
geográfica enfraquece a defesa e tende 
a debilitar o poder geopolítico de qual
quer política imperial. 

Coordenação 



"Os gritos dos excluídos não são palavras vazias, estéreis, estereotipas, mas são sonhos e realidades que refletem uma busca sem cessar de dignidade humana. Uma história escrita pelo sangue e suor dos
pobres que se tomam lutadores e militantes da justiça e da paz. Que um dia possamos encontrar na mesa da humanidade todos esses gritos transformados em fartura de bem comum e de dignidade humana".

A ganância capitalista 
.. ,.,.,L.,,,lll! _ é como uma sede que

não se esgota. Os pa
trões, as empresas e os 
países ricos sempre 
inventam novas formas 
para sugar a riqueza 
produzida pelos trabalha-

... dores e pelos países 
A L e A pobres. De vez em 

quando, eles apresentam 
planos enfeitados, para iludir o povo e 
manter sua dominação. Em geral, os 
pobres não entendem a manobra e 
quando desembrulham o pacote já é 
tarde demais. 

Os Estados Unidos que sempre 
quiseram ser os donos de todos os 
americanos, agora, estão tentando 
implantar a ALCA (Área de Livre Comér
cio das Américas). Falam do novo proje
to como se fosse a construção do Paraí
so. Mas, por trás desse discurso norte
americano, se esconde um interesse 
imperialista. O imperialismo é a postura 
arrogante de quem se acha superior e 
trata os outros povos como colônias que 
devem servir à metrópole. 

É impossível tomar conhecir;nento e 
não se indignar com a injustiça. E mais 
uma convocação para você participar 
deste amplo movimento social que 
discute e combate a iniciativa da Alca, 
em todos os países das três Américas e 
Caribe. Este movimento também divulga 
e orienta sobre a organização do Plebis
cito Nacional sobre a ALCA, a ser realiza
do de 1 a 7 de Setembro de 2002, 
finalizando com o Grito dos Excluídos. 
Coerente com o Plebiscito, o lema do 
Grito é "Soberania não se Negocia". 

Quem luta tem claro que o opres
sor nunca pode ser a razão fundamental 
que une os oprimidos. Por isso, o esforço 
decisivo para derrotar a ALCA faz parte 
da luta permanente dos oprimidos contra 
todas as dominações. Porque a convicção 
profunda que une os(as) militantes, é o 
sonho universal de construir uma alter
nativa popular, solidária e fraterna, onde 
homens e mulheres repartem o pão e o 
poder. 

(texto extraído da cartilha da Cam
panha Contra a ALCA - Jubileu Sul). 
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Realizou-se em São Paulo, no Instituto 
Salesiano Pio XI, nos dias 3 e 4 de junho/ 
2002, a 9ª Plenária Social da Campanha 
Jubileu Sul/Brasil. Em pauta, os f1Certos 
finais do Plebiscito sobre a ALCA (Area de 
Livre Comércio das Américas), a ser reali
zado em todo o país na Semana da Pátria, 
de 1 ° a 7 de setembro de 2002, em con
junto com o Grito dos Excluídos. 

Tanto o Plebiscito como o Grito abor
dam a questão da soberania nacional -
Soberania sim, ALCA não! Soberania não 
se Negocia! são seus respectivos lemas. 
Participaram do encontro cerca de 80 pes
soas, representando as entidades, movi
mentos, partidos, igrejas, pastorais, asso
ciações e ONG's que coordenam a iniciati
va, além dos representantes dos Estados. 

O Embaixador Samuel Pinheiro Guima
rães e o deputado Aida Rebelo abriram a 
Plenária, aprofundando o tema ALCA na 
atual conjuntura nacional e internacional. 
Seguiu-se um momento de informes so
bre a organização nos Estados, onde ficou 
evidente o entusiasmo e a força da 
mobilização popular. 

Após longa discussão, chegou-se a um 
acordo sobre as seguintes perguntas a 
serem colocadas na cédula de votação: 

1) O governo brasileiro deve assi
nar o tratado da ALCA? 

2) O governo brasileiro deve continu
ar participando das negociações da ALCA? 

3) O governo brasileiro deve entre
gar uma parte de nosso território - a 
Base de Alcântara - para o controle 
militar dos Estados Unidos? 

Entrega de Alcântara 

Imagem 
Agressão às comunidades e à soberania do Brasil 

do Grito dos 
Excluídos 
2000em 
Paulo 
Afonso- BA 

Campanha Contin n 
Dando continuidade à Campanha Continental contra a ALCA 

- Área de Livre Comércio das Américas, reuniram-se nos dias
26 e 27 de maio, em Quito, Equador, representantes de 50 
redes nacionais e continentais, de 15 países, que coordenam 
este processo. Os participantes têm consciência de que a 
ALCA é uma ameaça, que longe de solucionar os problemas 
sociais, como por exemplo, saúde, educação, moradia, etc, deve 
aprofundá-los. Pode destruir o potencial produtivo dos países e 
aumentar ainda mais o desemprego e a migração forçada. 

Outra conseqüência provável deste acordo é o enfraqueci
mento da economia familiar, seguida da desintegração fami
liar e cultural e da desestabilização das democracias que con
tribuem para o aumento da distância entre as maiorias po
bres e as minorias que detêm o poder. Concordam os partici
pantes que a ALCA, se implementada, será um estado 
supranacional, onde serão perdidos os direitos trabalhistas, 
sociais, indígenas e ambientais. 

A ALCA responde aos interesses dos grupos econômi
cos aliados ao capital transnacional e às oligarquias nacionais, 
aos banqueiros, aos governos corruptos e ao Departamento 
de Estado norte-americano e não as necessidades das maiori
as empobrecidas de nossa América. 

Os participantes do encontro decidiram realizar um ple
biscito ou consulta sobre a ALCA de setembro de 2002 a abril 
de 2003, cada país escolhe a data que for melhor. Deverão 
ser feitas de 3 a 5 perguntas, sendo que a primeira, "Você
está de acordo que o governo de seu país assine o Tra
tado da ALCA?", será comum a todos os países. As demais 
perguntas poderão ser sobre temas como: divida externa, 
privatizações, militarização etc, de acordo com a problemáti
ca de cada país. Na reunião foram escolhidos também a 
logomarca e o slogan oficial que será: "Sim · a Vida, Não à
ALCA, Outra América é Possível". 

Por ocasião da reunião dos ministros do Comércio 
dos países da América, que se realizará em Quito, no início de 
novembro, está programado um novo encontro, denominado 
"Jornadas de Resistência Continental Contra a ALCA", de 27 
de outubro a 01 de novembro, com debates, seminários e 
mobilizações. Nos dias 31 de outubro e 01 está marcada uma 
grande manifestação para impedir a realização do encontro 
dos ministros. O resultado do Plebiscito da ALCA no Brasil, 
que acontece entre os dias 01 a 07 de setembro, poderá im
pulsionar o encontro de Quito contra o tratado. 

o município de Alcântara está localizado a 22
quilômetros de São Luis, a capital do Estado do 
Maranhão.Tamanha é sua riqueza histórica e cultu
ral que a região foi co,nsiderada patrimônio cultural 
brasileiro em 1948. E um dos maiores conjuntos 
arquitetônicos do país. 

A base territorial de Alcântara soma 114 mil 
hectares, com uma população de aproximadamente 
19 mil habitantes, sendo a maioria descendente de 
remanescentes de quilombos e indígenas. Quase 
80% dos moradores vivem na zona rural e sobrevi
vem da pesca, agricultura e do extrativismo, prati
cados de forma artesanal e tradicional. 

Encravada na grande Áre a  de Proteção 
Ambiental das Reentrâncias Maranhenses e nos li
mites da Amazônia, a região é rica em biodiversidade 
e recursos naturais. Apesar de ser um dos principais 
pólos turísticos do Maranhão e contar com uma Base 
Espacial de alta tecnologia, o município possui ape
nas um hospital, uma ambulância e uma escola de 
2º grau. A maioria das comunidades não possui luz 
elétrica. As estradas são precárias. Os níveis de anal
fabetismo é um dos maiores do Estado. 

Em 1982, o Governo brasileiro criou uma base 
de lançamento de foguetes no município de 
Alcântara, numa área de 51 mil hectares, atingindo 
cerca de 500 famílias, que foram deslocadas para 
sete agrovilas, longe dos locais de- pesca. Segundo 
seus líderes, a terra que receberam é imprópria 
para a agricultura e ainda não receberam seus títu
los de propriedade. E, aos poucos, para sobreviver, 
estão voltando a cultivar nas terras desapropriadas. 

Em 1990, o Governo Collor ampliou a base 
com mais 10 mil hectares, totalizando uma área de 
62 mil hectares para instituir o Centro de Lança
mentos de Alcântara. 

FH cedeu Alcântara para 
o estados Unidos

Em outubro de 2000, o Governo de FHC cedeu
aos Estados Unidos a área da Base, ou seja, os 62 
mil hectares. Pelo acordo, os Estados Unidos passa
riam a controlar a área e as autoridades brasileiras 
não poderiam nem mesmo monitorá-la. Na prática, 
o Centro de Lançamentos de Alcântara seria uma
base militar norte-americana.

O objetivo do Governo norte-americano não é 
apenas fazer lançamentos de foguetes, mas utilizar 
ogivas nucleares, como forma de manter o controle 
militar na Amazônia. A estratégica geopolítica dos 
EUA na região já inclui bases militares instaladas 
na Bolívia, Equador e Colômbia, e podem ser articu-
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ladas com informações provenientes do Sivam (Sistema 
de Vigilância da Amazônia), programado por empresas 
norte-americanas. Portanto, o que está em jogo é a so
berania nacional e o controle de nossas riquezas, da 
biodiversidade e fontes de água potável. 

Que acordo é esse? 
Por determinação da Constituição Brasileira, qualquer 

acordo internacional precisa da aprovação do Congresso Na
cional para entrar em vigor. FHC enviou ao Congresso o 
documento já assinado, para votação, como condição ne
cessária para o Governo norte-americano entrar na área. 

Em 2001, a matéria foi apreciada na Comissão de 
Relações Exteriores, quando o relator deputado Waldir· 
Pires (PT-BA) elaborou parecer, aprovado por unanimida
de, rejeitando o acordo e propondo mudanças que garan
tissem a soberania brasileira sobre a área. 

O documento passou a ser apreciado na Comissão 
de Ciências e Tecnologia, tendo como relator o deputado 
José Rocha (PFL-PA), dando parecer favorável à proposta 
original, que inclusive foi aprovada. 

Em março de 2002, o acordo foi encaminhado para a 
Comissão de Constituição e Justiça, tendo como relator o 
deputado Zenaldo Coutinho (PSDB-PA) que deverá pro
duzir novo parecer, para ser votado pela Comissão. 

Finalmente, o relatório das Comissões deve ir 
para votação em Plenário, onde, normalmente, os depu
tados seguem a orientação das mesmas. 

Campanha Contra o Acordo 
É preciso barrar este acordo na Câmara, porque sua 

aprovação permitirá que o Governo dos EUA assuma o 
controle de toda área da Base (62 mil hectares), com 
sérias conseqüências para as comunidades locais e para 
a soberania nacional. 

Proteste 
Envie mensagens exigindo que o deputado Zenaldo 

Coutinho, a exemplo do também deputado Waldir Pires, 
rejeite o acordo. 

Escreva para: 
Deputado Zenaldo Coutinho 

dep.zenaldocoutinh_Q@camara.gov.br 
Fax. 61-318.2266 
Correio: Câmara dos Deputados 
Anexo III Brasília - DF. 
CEP. 70160-900 

�ams.®�M�W�.J/,JlaÍUJ.�.amr@�u�ota::... 
ção em Plenario. Vamos pressionar os lideres das 
bancadas no Congresso Nacional, para que defendam 
nossa soberania e ajudem o povo brasileiro a pre
servar seu território. E que se1a garantido aos mora
dores de Alcântara o direito de f"rabalharem na terra 
e de criar seus filhos em paz. 
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"Indignação, amor e solidariedade, sonhos e utopias são qualidades das 
mais belas do ser humano". Este processo de construção do Grito dos Ex
cluídos e do Plebiscito da ALCA só está alcançando sucesso e mobilização 
porque é muito grande o número de militantes, articuladores, e lutadores 
do povo que dão asas à liberdade e acreditam no sonho. 

PbEBI 

Data: de 1º a 7 de setembro 
Lema: Soberania Sim ALCA Não! 
O Plebiscito sobre a ALCA se constrói em nível 

nacional, estadual, regional, municipal e local. É legál, 
pois os cid,adãos são livres para organizar este tipo de 
consulta. E legítimo, pois é uma defesa contra o roubo 
de nossa soberania, liberdade, identidade e vida. E é 
moral pois defende a vida da maioria contra a concen
tração do poder e da riqueza nas mãos de poucos 
capitalistas brasileiros e norte-americanos. 

É uma construção da democracia, da justiça, da 
solidariedade e vida no Brasil, é um exercício de cidada
nia, previsto inclusive na Constituição. 

Comites Locais organizam: 
· processo de votação transparente, ágil,

desburocratizado, que motive as pessoas a participarem 
· condições para que toda a população possa votar
· envolvimento do maior número de pessoas

engajadas de forma voluntária 

Divulgação: 
· trabalho junto à base - nos bairros, locais de 

trabalho, escolas e universidades, igrejas, feiras, no 
meio rural, sindicatos, associações, etc 

· esclarecer a população sobre a proposta do
Plebiscito 

· palestras, boletins, rádios comunitárias, reuniões,
meios de comunicação de massa (jornais, revistas, rádio 
e 1V comerciais) 

Local de votação: 
· salas de aula, centros acadêmicos, sedes de associ

ações e sindicatos, igrejas, salões paroquiais, portas de 
fábricas, locais de trabalho, logradouros públicos, 
calçadas, pontos de ônibus, metrô, trens, portas de 
cinema e locais de diversão 

. nos locais de votação organizar mesas de votação, 
com mesários, que serão responsáveis pelo processo 

· em locais públicos de votação colocar faixa ou
cartaz de identificação que oriente o votante 

· poderão ser organizadas umas volantes para percorrer
as comunidades 

As Urnas: 
. devem ser preparadas com antecedência, sendo 

sólidas, de papelão, recobertas de papel para deixar 
claro que são do Plebiscito 

· em cada uma deve ser colocada identificação da
campanha (logo, cartaz), com o nome do Plebiscito 
Nacional sobre a ALCA 

· após a votação, as urnas deverão ser lacradas
(papel e fita adesiva), colocado sobre o orifício das 
mesmas e assinado pelo presidente da Mesa e pelos 
mesários 

A Cédula: 
· constarão da cédula três perguntas, e após cada

uma delas dois quadradinhos: Sim e Não 
· As três perguntas serão feitas nessa ordem: sobre a

assinatura do acordo da ALCA, sobre as negociações da 
ALCA e sobre a Base de Alcântara 

· O modelo da cédula será sugerido em nível nacional
e cada Estado deverá reproduzi-lo 

O Eleitor: 
· Podem votar todas as pessoas a partir de 16 anos
· Para votar a pessoa deve informar o nome e

apresentar qualquer documento de identificação 
· As pessoas com necessidades especiais e/ou

analfabetas poderão recorrer à ajuda de pessoas de 
confiança 

S�9urança no local a otação: 
· E importante que em cada Coordenação Local seja .

definida uma equipe que deve cuidar da segurança e 
tranqüilidade do processo do Plebiscito e a guarda 
correta das urnas 

Os Mesários: 
· São responsáveis para garantir o sigilo e a seguran

ça das urnas durante o processo de votação, com duas 
pessoas em cada local de votação 

A ó a votação: 
· Encerrado o prazo de votação, os mesários lacrarão

as urnas com fita isolante, assinarão em cima e as 
levarão para local a ser determinado pela Comissão 
organizadora local, para proceder o escrutínio, que 
deverá ter início ainda, se possível, no dia 7 de setembro 
e enviam o resultado para a centralização estadual. 

.As estaduais totalizarão os votos e enviaram ao 
Nacional. 

· A apuração dos votos nos municípios deverá ser
concluída, impreterivelmente, no dia 10 de setembro 

· A apuração nacional dos votos deverá ser feita até 
14 de agosto 

A Coordenação Nadonal juntamente com, no 
mínimo, um representante de cada muniápio que 
partidpou do Plebiscito estarão nos dias 17 e 18 de
setembro em Brasília entregando o resultado do 
pleito ao Congresso Nadonal, ao Executivo e Judic:ário 

Os articuladores do Grito que estiveram no Seminário Nacional de abril assumiram a tarefa de ver 
em seus Estados o nome de uma entidade, de uma pessoa e o número do telefone e enviar para a 
Secretaria até o dia 20 de agosto. Precisamos desta rede para, na tarde do dia 7 de setembro, termos 
informações de como foi o Grito em cada Estado. �recisamo� ai!"da que n?s inf�rmem d�s. programa
ções dos Gritos estaduais.Não se esqueçam tambem dE:_ enviar a Secretaria Nac1o�al_ notIcI�s d� como
foi o Grito, fotos, recortes de jornais locais e ,as avaliaçoes de�e evento «;_do PlebIsc1to, ate o�!ª 25 
de setembro. Este material servirá de conteudo para o nosso Jornal tabloide 24 e para o Doss,e. 

Setor Pastoral SociaVCNBB 
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70401-900. Brasília. DF do Grito dos Exclu1dos 
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O 
direito ao trabalho é 

condição básica para 
o e x e r c í c i o  d a

cidadania e é pela negação a
esse direito que estamos 
assistindo hoje à degradação 
da instituição familiar, ao

aumento da violência e da 
dependência química. 

O ser humano, sem 
t r a b a l h o ,  a b s o r v e  u m  
sentimento de não cidadão -
seja por não ter condições de 
sustentar a si e a sua família 

,

seja pela falta de perspectiva 
d e  . f u t u r o .  Fi c a  u m  
sentimento de inutilidade que 
a própria sociedade lhe 
i m p õ e .  N u m  m u n d o  
globalizado, onde o capital 
trata o trabalho de forma 
desumana, podemos dizer 
que resgatar a dignidade no 
mundo do trabalho passa 
não só pelo acesso ao

emprego e salário justo, mas 
também pela tomada de 
consciência para inversão 
dessa ótica do capital. Nossa 
luta deve incluir fundamental
mente a valorização do 

1D 

enquanto  
pessoa, que pensa, age e 
tem suas necessidades e 
sentimentos. 

Q u a n t a s  v e z e s  
paramos para refletir sobre 
quantos operários foram 
necessár ios para que 
pudéssemos comprar uma 
geladeira ou televisão 
d e s d e  f a b r i c a ç ão d� 
pequenos componentes, 
passando pela montagem, 
pintura, transporte e venda? 
Quantos poderão ter sofrido 
algum tipo de acidente de 
trabalho nesse processo? 
Quantos trabalhadores são

explorados na região rural 
de nosso País para que o

alimento que comemos 
chegasse a nossa mesa ? 

D i a n t e  d e s s a  
reflexão, só resta uma 
certeza: serão os próprios 
trabalhadores junto com os 
setores da sociedade 
comprometidos com a

cidadania que deverão 
inverter essa situação. 
Devemos buscar no espírito 
d e  s o l i d a r i e d a d e ,  de  
companheir ismo e de 
organização de luta por 
nossos direitos coletivos o
pilar de sustentação para a
dura luta contra os donos do 
capital. 

Artur Messias 

Deputado Estadual e 
Pres. da Com. de Trabalho na ALERJ 

"Um homem se humilha se castram seu sonho. 

Seu sonho é sua vida. E vida é trabalho. 

E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. 

E sem a sua honra, se morre, se mata. 

Não dá pra ser feliz" Gonzaguinha 

NIA E 

º a n u n c i a d o 
racionamento de 
energia p oderá 

provocar a demissão de 
mais de 850 mil pessoas 
em todo o País. A previsão 
é do professor Fernando 
Gar cia, d F undação 
Getúlio V de São 
Paulo, par 
de 2 
d 

massa. O professor estima 
que a crise energética 
deverá fechar precisa
mente 856 mil postos de 
trabalho. Ao contrário do 
que Fernando Henrique 
Cardoso tenta passar para 
a s o c i e d a d e , o 
racionamento vai ocorrer 
por duas razões básicas: 
incompetência do governo 
ao não elaborar uma 

olític e ... ,.,�,.. ............. . 

Brasil é campeão em 
concentração de renda 

Q, �, 

"'ti 

A
s pes s o·as  que 
formam o 1 % mais 
r i c o  d o  P a í s  

concentram uma renda 
superior aos que os 50% 
dos  b rasi lei ros  mais 
pobres possuem. Essa 
informação consta de 

pesquisa organizada pel 
In stituto de Pesquis 
Econômica Aplicada. 
Brasil, vergonhosamente, 
ocupa o primeiro lugar d 
mundo no campeonato d 
má distribuição de renda. 

Veja na Pág. 02 



A maior concentração 
de renda do mundo 

U m é igual a 50. Pelo menos
no Brasil, em termos de 
distribuição de renda. As 

pessoas que formam o 1 % mais rico 
do País concentram uma renda 
superior ao que os 50% do? 
brasileiros mais pobres possuem. E 
uma situação que coloca o Brasil no 
primeiro lugar do mundo no 
campeonato da má distribuição de 
renda. Enquanto no Brasil os 10% 
mais ricos da população embolsam 

8 vezes a renda obtida pelos 40% 
m a i s p o b r e s ,  e m  Zâm b i a  
considerada uma das nações mais 
miseráveis do planeta a mesma 
proporção é de 17 vezes. Na Costa 
do Marfim, 20 vezes; em Botsuana, 

2 vezes; nos Estados Unidos, 5,5 
ezes; e na Argentina, 10. 

Esses números fazem parte de um 
rabalho de pesquisa intitulado 

Desigualdade e Pobreza no Brasil -
organizado pelo lpea (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada ) e 
que foi feito com base em dados do 
B a n c o  Mund i a l ,  do B a n c o  
l n t e r a m e r i c a n o  d e  
Desenvolvimento, da ONU e do 
IBG E .  "D o p o n t o-d e-v i s t a  
internacional, não existe país no 
mundo com uma desigualdade 
como a nossa", afirma Ricardo 
Henriques, pesquisador do lpea e 
um dos autores do trabalho. Ele diz 
a i n d a  q u e  o B r a s i l  e s t á  
completando 25 anos de intensa 
injustiça social, em que nem a 
abertura política nem a estabilidade 
econômica mudaram o quadro da 
desigualdade no Brasil. 
Essa avaliação, com dados 
técnicos, desmascara de vez a 
imagem que o governo FHC tenta 
fazer do Plano Real: "Quem acabou 
com a inflação vai acabar com o 
desemprego." Quem não lembra 
dessa balela? 

Trabalho infantil atinge 
mais de 7- milhões----t 

Aproximadamente 7 milhões e
700 mil menores de idade 
trabalham no Brasil. É um 

número bastante exagerado, 
sobretudo para um país que é um 
dos signatários da Convenção 182 
da Organização Internacional do 
Trabalho-OIT, que estabelece 
normas com o objetivo de erradicar 
o trabalho infantil no mundo. A OIT
recentemente divulgou um relatório 
em que expõe uma lista das 
atividades mais perigosas para as 
crianças, pelas quais se deve 
começar o trabalho de erradicação. 
Entre elas, estão atividades 
desenvolvidas em sisais, olarias, 
carvoarias, canaviais, situações de 
exposição a radiações, trabalho 
com máquinas, trabalho em 
pedreiras, com fogos de artifício e 
exploração sexual. Esses menores 
são excluídos sociais precoces, 
pois, em vez de trabalhar, deveriam 
estar estudando. 

Artur Messias dinamiza Comissão de Trabalho 

P
elo segundo ano
consecutivo, o 
Deputado Artur 

Messias preside a 
Comissão de Trabalho, 
Le g i s l a ç ã o  e 
Seguridade Social da 
Assembléia Legislativa 
d o  E s t a d o .  E ,  
nitidamente, já dá para 
sentir a diferença. 
Antes, a Comissão se 
resumia a cumprir um 
papel burocrático de 
dar pareceres aos 
p r o j e t o s  q u e  
tramitavam na ALERJ. 
Hoje, porém, além 

Artur Messias preside audiência pública que discutiu a situação dos 
serviços públicos que passaram para a iniciativa privada 

desse papel, a Comissão de encaminhamento de casos de 
Trabalho se t ransformou em d e s r e sp e i to  a o s  d i r e i t o s  
poderoso instrumento na defesa dos t r a b a  I h  i s  t a s ,  q u e  s ã  o 
direitos dos trabalhadores. repassados ao Min is tério 
Sob a gestão de Artur Messias, a Público do Trabalho e à 
Comissão vem promovendo várias Delegacia Regional do Trabalho. 
audiências públicas, como da Além disso, Artur Messias vem 
Seguridade Social no Estado, dos apresentando inúmeros projetos 
trabalhadores dos serviços públicos do interesse dos trabalhadores 
que foram privat izados, dos fluminenses. 
vigilantes que trabalham em carros- O Deputado Artur Messias, junto 
fortes, etc. A Comissão vem se com a bancada de oposição, é 

decreto legislativo nº

30/2001, que objetiva 
sus ta r  o dec reto 
27.898, assinado pelo 
governador Anthony 
Garotinho. O decreto 
d o  g o v e r n a d o r  
determina a cisão das 
empresas Flumitrens 
e Metrô, o que poderá 
provocar a demissão 
de mais de 4 mil 
t r aba lha dor e s. O 
projeto assinado por 
Messias e outros 
parlamentares está 
t r a m i t a n d o  n a  
Assembléia. 

Defenda os seus direitos 

Se você tiver alguma denúncia a fazer 
sobre irregularidade trabalhista, telefone 

* Disque-denú n cia / Ab u so con tra o s
trabalhadores -588.1510

* Delegacia Regional do Trabalho

220.5319/220.5119/ Fax: 262.6609

* Ministério Público do Trabalho
533.1033 Fax: 220.4804

* Ouvidoria Estadual do Trabalho
299.1350

1 d e s t a c a  n d o a i  n d a p e I o um dos autores do projeto do ._ ___________ .... J 
�::::::::Agenda Sindical=================== 

* Vigilantes * Eletricitários * Ferroviários 

A Federação dos Vigilantes 
do Estado do Rio de Janeiro está 
denunciando que as empresas de 
transporte de valores  estão 
desrespeitando a Portaria 1.264/95, 
do Ministério da Justiça, que 
determina o reforço da blindagem no 
piso e no teto dos veículos. Segundo a 
direção da entidade, m uitas 
empresas-só reblindaram a9 laterais, 
colocando em risco a vida do 
vigilantes. O problema se agrava 
ainda mais com a decisão da 
Co m i s s ão Co n s u l t i v a  d o  
Departamento de Policia Federal de 
prorrogar o prazo de reblindagem 
dos carros-fortes. 

Em campanha salarial desde 
abril, os trabalhadores do sistema 
Te[ebrás ameaçam entrar em greve em 
junho. Há seis anos sem qualquer 
reajuste salarial. os eletricitários 
reivindicam um aumento real de 7%,

além de outros pontos sociais e 
económicos. No Rio, os trabalhadores 
já puxaram uma paralisação, ainda em 
maio, em protesto contra as demissões 
de 280 funcionários da Light. O 
presidente da Federação Nacional dos 
Eletricitários da CUT, Luiz Gonzaga, 
afirmou que, com a possibilidade de 
greve, o sistema ficará ainda mais 
fragilizado, sobretudo num período de 
racionamento de energia. 

O Sindicato dos Ferroviários 
da Cemral do Brasil conseguiu 
suspender as homologações das 140 
demissões feitas pela Supervia, em 
abril passado. Além de dispensar 
funcionários lotados em setores 
e str até g i c o s  p a r a  o p l e n o  
funcionamento do sistema de trens, a 
concessionária colocou no listão de 
demitidos vários trabalhadores que 
estão com prohlemas de saúde. 
contraídos nos ambientes de 
trabalho. As demissões, agora, só 
poderão serformali=adas após todos 
os empregados se submeterem a 
exames médicos demissionais. 



O 
deputado Artur Messias vem 
atuando na Assembléia Legislativa 
do Estado no sentido de ampliar os 

direitos básicos dos cidadãos, sejam eles 
e s t u d a n t e s ,  d e s e m p r e g a d o s  o u  
trabalhadores. Inúmeros projetos que 
tramitam na Casa Legislativa têm 
condições de garantir mais dignidade no 
trabalho. Mas, por outro lado, as matérias 
revelam o quanto as relações de trabalho 
no Brasil do século XXI precisam 
urgentemente ser modernizadas. Imaginar 
que professores da rede particular de 
ensino ainda não tenham direito à licença 
remunerada para cuidar de doenças da 
voz ou que vigilantes que trabalham em 
carros-fortes tenham que agüentar um 
calor insuportável de mais de 42° ! Tudo 
isso prova que o mundo do trabalho tem 
muito ainda o que melhorar, para o 
t rabalhador. E esse tem sido o 
compromisso permanente do Deputado 
Artur Messias, que preside a Comissão de 
Trabalho. Veja a seguir alguns dos projetos 
em tramitação: 

Tra n s p o r t e  g ra tuit o para 
desempregados 

Assegura ao trabalhador a gratuidade nos 

transportes coletivos, enquanto estiver 
recebendo o seguro-desemprego. É 
uma forma de ajudar o trabalhador nas 
suas idas e vindas à procura de 
emprego. (PL 1466/00) 

Ma i s  s e g u r a n ç a  p a r a 
vigilantes 

Objetiva dar mais proteção aos 
vigilantes bancários e de escolta, 
obrigando as empresas a fornecerem 
gratuitamente para seus funcionários 
colete à prova de bala. Diariamente, os 
vigilantes estão expostos à violência 
urbana, na defesa do patrimônio 
alheio. (PL 1445/00) 

Climatizador de ar em carros
fortes 

Visa a reduzir a insalubridade dos 
vigilantes que trabalham em carro
forte, obrigando as empresas a 
instalarem sistema de climatizador de 
ar nos veículos. No verão, os vigilantes 
se submetem a um calor de até 42°C, o 
que pode causar forte impacto sobre a 
saúde do trabalhador. ( PL 1333/00) 

Licença remunerada para 
exames e tratamento 

Votamos a favor do projeto que 
cria a CP/ para investigar o processo 
de privatização das empresas 
públicas do Estado 

Garante licença remunerada para os 
professores da rede particular para 
exames periódicos e tratamento das 
doenças chamadas males da voz. (PL 
499/99) 

Prioridade em estágio para 
estudantes 

Garante prioridade aos estudantes da 
Rede Pública para estágios técnicos nos 
órgãos públicos do Estado. (PL 2083/01) 

Banheiros para rodoviários 

Obriga às empresas de ônibus a 
instalarem banheiros químicos, para 
permitir que fiscais e despachantes que 
ficam em locais isolados sem nenhum 
banheiro - às vezes por mais de 7 horas -
possam fazer suas necessidades 
fisiológicas. (PL 1465/00, que se 
transformou em indicação Legislativa). 

1 
Passe livre para bombeiros 

Estende o passe livre nos transportes 
coletivos aos profissionais do Corpo de 
Bombeiros. O projeto altera o artigo 1 ° da 
Lei 3339, de 29 de dezembro de 99. (PU 
1433/00) 

Votamos contra o projeto que visava 
permitir a utilização da catraca eletrônica 
nos ônibus e, em consequência, provocaria 
demissões em massa de rodoviários 

-.. Expediente� 
Jornalista-responsável: Fernando Paulino Reg. Prof. 13.689 DRT-RJ 
Programação visual: Robson Mendes - Equipe: Jessé Outra, Ronaldo Paz e Gisela Barros -
Fotos e imagens: Arquivo Mandato Artur Messias 
Contato: ALERJ gabinete 111 -Tel.: 588.1481 Fax: 588.1117 

E-mail: arturmessias@ig.com.br
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--._1r::.: : Todos os políticos

:::,.,__ · discutem qual será 
/ . o melhor sistema 
1 de governo para o 
/" - · pafa. "0 

1
, Íli P-arlamentarlsmo

· ,. no Brasil sempre
; foi uma coisa · 

: 1 golpista", diz o 
;/· senador Darci 
'_i Ribeiro (PDT-RJ). 
j _ 

. "No Presldenclalismo 
, ··: .... as crises entre o 
1 

· .,_ Executtw e o 
1 legislativo tendem 

. a não ter soluções 
e a se agravarem e 
até possibilitarem 
golpes de Estado", 
diz João Gilberto 
lucas Coelho 
(PSDB-Vlce
Governador - RS). 

sistema parlamentarista 
teve sua origem na Inglaterra 
durante o séc. 13, nas lulas da 
nobreza pelo estabelecimento 
de seus privilégios contra o 
Rei. k.sim, cm 1215, o rei 
João-Sem-Terra foi obrigado 
a assinar a Magna Carla fican
do impedido de cobrar impos
tos e de julgar os nobres. Já 
cm 1258, pelo Eslaluto de Ox-

. ford, ficou estabelecida a ob
rigatoriedade das reuniões dos 
nobres para fiscalizar o cum
primento da Magna Carta 
pelo Rei. Com a revolta dos 
barões ingleses em 1265, era 
fortalecido o costume. Um no
bre francês, Simon de Mon
forl, liderou este movimento, 
unindo os cavaleiros (nobres) 
com os cidadãos e burgueses, 
dando-lhe um caráter político. 
Em 1295, o rei Eduardo I re
conheceu oficialmente estas 
reuniõc:;, criando o Parlamen
to. 

Durante o longo período de 
evolução do Sistema Parla
mentar foram estabelecidos os 
seus princípios e o costume de 
se escolher para o cargo de 
Primeiro Ministro, o Líder da 
Maioria no Parlamento. Fica
va sua permanência no cargo 
condicionada à manutenção 

desta maioria no Parlamento 
inglês. O sistema parlamentar 
foi fruto da tradição e das con
veniências do Governo e da 
Nobreza - que fixaram seus· 
princípios e peculiaridades. 
Valorizou-se por sua capaci
dade de resolver os problemas 
políticos. O Gabinete dos Mi-

. nislros mantém uma relação 
de depel)dência com o Parla
mento. E quase um delegado 
do Parlamento e não do Mo� 
narca. O Rei tem uma função 

prolocolar e de representação 
do &tado. &tá acima das 
posturas partidárias e exerce 
um papel especial nas crise'< 
indicando as soluções "' 
da escolha do Primeiro M1111 

tro. Houve avanços ao longo 
da história. O Parlamento pas
sou a representar cada vez 
mais o poder dos burgueses 
que se desenvolveram e· se 
tornaram mais poderosos que 
os nobres, resultando e;n no
vas aspirações da nação, con
trolando o Executivo .e o Ju
diciário. A força do Parlamen
tarismo inglês vem do seu sis
tema político bipartidário, 
onde ,Liberais e Conservado
res, no século passado, e hoje 
Conservadores e Trabalhistas 
se sucedem no Governo sem 
traumas ou mudanças bruscas. 
E escolhido sempre o líder da 
maioria, a cada eleição parla
mentar, para exerçer o cargo 
de Primeiro Ministro e formar 
o novo Gabinete. A burotra
cia se mantém neutra. O Par
lamento era bicameral, com
posto pela Câmara dos Lordes
e pela Câmara dos Comuns.
Hoje é praticamente unicame
ral, ficando a Câmara dos Lor
des com funções secundárias,
após o "Parliament Act", de
1911. A eleição dos parlamen
tares feita por voto censilário,
foi democratizada com a ado
ção do valo secreto cm 1873
e do voto universal, cm 1918,
quando o Partido Trabalhista
se tornou a maior força políti
co-eleitoral da Inglaterra.

Primeiro-Ministro - No siste
ma Parlamentar as funções de 
Chefe de Estado e Chefe de 
Governo são exercidas por 
pessoas diferentes. O Rei é o 
Chefe de Estado nas Monar
quias. O Presidente, nas Re
públicas Parlamentares, exer
cendo funções simbólicas e 
protocolares. Já o Chefe. de 
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Governo é o Primeiro-Minis
tro. Seu mandato não é fixo. 
O Legislativo pode dar o voto 
'e não confiança e provocar a 

Jemissão do Gabinete. O Exe
cutivo pode c)issolver o Ccrn
grcsso e convocar novas elei
ções. O Governo parlamentar 
é um governo do maioria e se 
não houver maioria, devo: ·e. 
se ao povo o direito de eleger 
nova Câmara. Os ministros 
normalmente são escolhidos 
dentre os membros do Con
gresso. É um governo de res
ponsabilidade e mútua depen
dência. 

O Presidencialismo - rode-se 
afirmar que o sistema de Go .. 
vemo Presidencial nasceu nos 
Estados Unidos no século 
XVIII. Na declaração de inde
pendência (04/07/1776) os sig
natários afirmaram que "os go
vernos recebem a legitimidade
do poder do c;onscntimcnlo
dos governados". Reunidos no
Congresso da Filmlélfia, os
fundadores el,11Joraram a
Constituição dos &lados Uni
dos da América conforme os
preceitos da separação dos
Poderes, idealizada por Mon
tcsq uicu no "L'&pril de Lois"
e consagraram as idéias de li
berdade, igualdade e sobera
nia popular. &labclcceram
porém mecanismos para evitar
a excessiva concentração de
poder nas mãos do Governo.

O sistema presidencial evo
luiu, mostrando um notável 
exemplo de sucesso nos Esta
dos Unidos, onde o poder do 
Presidente é contrabalançado 
por um Congresso forte e re
presentativo. Os dcpulc1r!os 
representam os intcre:;scs dos 
seus eleitores. Já os senadores 
surgiram como representantes 
dos seus Estados, que se uni 
ram para dar lugar à 'Federa
ção. São quase representantes 
da nobreza e com a Suprema 
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Corte, contrabalançam o po
der do Presidente. 

Eleição e Poder - No séc. 18, 
o Estado era um simples vigi
lante da vida social. Nos sécu
los seguintes, o Presidente
com mais. atribuições, tem qu�
tomar decisões urgentes e rá
pidas sobre variados assuntos
d_esde administrativos até polí�
t1cos. A eleição do Presidente 
é o meio pelo qual o povo lhe 
confere o poder. A escolha do 
Presidente nos Estados Uni
dos é indireta. Designados pe
los. Legislativos estaduais, os
cle1t_ores votam nos seus Esta
dos e seus votos são enviados 
à Capital federal. Hoje, valo
riza-se mais o voto popular. 
Nos Estados Unidos os votos 
eleitorais de cada Estado ca
bem ao Partido que obtiver 
nele a maioria dos votos po
pulares. 

Neste sistema, o poder do 
Presidente, · legitimado pelo 
voto popular, não exige maio
ria do Congresso para gover
nar. O Presidente exerce a 
chefia do Poder Executivo de 
forma unipessoal e seus Mi
nistros são escolhidos direta
mente por ele. São seus auxi
liares. O Vice-Presidente não 
compartilha o Poder. Exerce
o apenas quando o Presidente 
estiver de alguma forma impe
dido. 

O sistema Presidencial con
fere mais poder ao Presidente 
da República. Os três poderes 
são autônomos. O Executivo e 
o Legislativo neste sistema
Lêm mandato fixo e próprio. É
um sistema de independência
mútua, porém há um limite:
ao Legislativo cabe fazer e
aprovar as leis, mas é o Presi
dente que as promulga ou
vela. Pode também enviar ao
Congresso projetos de lei que
devem ser por este apreciados
e votados. Em raríssimas situa
�ões poderá o Presidente ser
acusado atrav�s do impeach
ment, por crime de responsa
bilidade. Conforme a Consti
tuição Brasileira, será forma-.
do processo se os deputados o
aprovarem por maioria de.2/3
dos votos. O mesmo será en
tão remetido à aprovação do
Senado e só depois ao Supre
mo Tribunal Federal.

Conclusão - Muitas considera
ções poderiam ser feitas sobre 
os dois principais sistemas de 
Governo do século e sua evo
lução. Preferimos mostrar sua 
lenta evolução através da his
tória e as grandes diferenças 
que há entre eles. Não nasce
ram prontos. Foram fruto das 
transformações que ainda es
tão acontecendo. A maioria 
dos países do terceiro mundo 
adotou o sistema de Governo 
Presidencialista. Com uma his
tória breve de independência, 
de autonomia política, estes 
países estão construindo o seu 
sistema de governo. 

Os países já maduros politi
camenlc, como os europeus e 
alguns não-europeus, adota
ram 0 sistema parlamentar em 
seus governos. É o caso da In
glaterra, Alemanha, Holanda, 
llália, Bélgica, Suécia, França, 
Portugal e Espanha, que apre
sentam diferentes .tipos de 
parlamentarismo. Pode-se di
zer que eles se sítuam entre o 
parlamentarismo clássico in
glês e o presidencialismo nor-/ 
te-americano. Neste, o Sena
do e a Suprema Corte contro
lam o Governo nos limites do 
respeito à Constituição. Na
quele, o Primeiro Ministro e o 
Gabinete governam cm cons
tante interdependência com o 
Parlamento. 

O Pi:esidente, nas Repúbli
cas Parlamentares, tem sua 
importância aumentada quan
do é eleito pelo voto direto do 
povo, como é o caso da Fran
ça e de Portugal, onde o siste-

ma se aproxima muito do Pre
sidencial. Já nos casos da Ale
manha ou da Itália, ele tem 
um papel formal de chefe de 
Estado e representante da na
ção. Quem tem o poder é o 
Primeiro-Ministro, conduzido 
ao cargo como líder da banca
da majoritária, que, na Alema
nha, é eleita pelo sistema de 
voto distrital misto. Já no caso 
da Itália, o voto é proporcio
nal e o primeiro ministro sur
ge da' negociação no Parla
mento. Olhando mais de perto 
o caso francês, descobre-se
que é um misto entre o Parla
men�ar e Presidencial, onde o 
Presidente é o Chefe de Esta
do e chega quase a condividir 
as responsabilidades com o 
Gabinete de Governo. Os sis
temas evoluem conforme as 
novas exigências das socieda
des modernas. 

Quest6es para debate 

I - Como surgiu o sistem, 
parlamentarista de gouerno? 
2 - Em que consiste este 
sistema de gouerno? 
3 - Como surgi1J o sistema 
presidencialista de go,•erno? 
4 - Em que consiste este 
sistema de gouerno? 
5 - Quais as uantagens e 
desuantagens, tanto do sistema 
parlamentarista quanto do 

sistema presidencialista? 
6 - Qual seria o sistema de 
gouerno mais adequado para o 

Brasil? 

Proícssores de Estudos Sociais do 
Colégio D. Bo�co de Porto Alegre: 
Eliana, Janlce, Cásslo, Vllórl,o. 
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HISTÓRIA DA IGREJA 

A inten�rão era evang'eliz,ar 

AMÉRICA 

5()() 
ANOS 

•Z.:.no Haat.cntc:ufcl 

Em 1992 
comemoramos os 
500 anos do 
"descobrimento" da 
América. Para uns, 
um ano de festas; 
para outros, de 
reflexão. É uma 
longa história de 
conquistas, e ao 
mesmo tempo, de 
sofrlmetitos. A 
Intenção, no entanto, 
era evangelizar. 

esde o século VIlI, quando 
a Península Ibérica foi invadida 
pelos mouros, Espanha e Portu
gal vivem uma longa experiência 
de reconquista Foram sete sécu
los de lutas e vitórias que, pro
gressivami'!nte, foram recupe
rando a :Espanha Católica, tal 
como tinha sido no tempo dos 
visigodos do século ·vn. 

O Reino de Granada, situado 
· ao Sul da &panha, junto ao fa
treito de Gibraltar, acabou sendo
reconq uisl.ado definitivamente
no exato ano do descobrimento
da América. Para a Espanha es
tava concluída a reconquista. Isto
significava que a Espanha estava
voltando a ser um país 100% ca
tólico, para o orgulho e a vaidade
de seus reis, Isabel e Fernando,
conhecidos como "os Reis Cató
licos".

Intenção da evangelizar -Apre
sença dos espanhóis na América
significou, de imediato, muita
destruição, violência e genocídio.

Por parte dos reis católicos, ha
via certamente um duplo escopo
na América: conquistar todas
aquelas terras e evangelizar to
dos aquele!; povos.

Fernando e Isabel mandam
para o Novo Mundo, como mis
sionários, os melhores elementos
então existentes: as congrega
ções religiosas, recém-formadas,
como os dominicanos e os fran
ciscanos. Tinham cm seus qua
dros homens de grande valor.
Muitos vieram, sem dúvida, com
a genuína intenção de evangeli
zar, obedientes ao mandato do
Senhor: "Ide ao mundo inteiro,
anunciai o meu Evangelho a to
dos os povos" (Mt 28,28). No en
tanto, havia uma dificuldade in
transponíve:1, que_ podemos enu
merar como o· terceiro pressu
posto que precis�mos .conhecer.

Ninguém eslava preparado - Se
hoje descobrissem homens em

outros planetas, provavelmente 
nós não estaríamos preparados 
para trabalhar com eles. E verda
de que hoje se estuda antropolo
gia e outras ciências humanas, 
mas assim mesmo teríamos difi
culdades para nos defrontar com 
o inusitado.

O espanhol do século XVI co
nhecia os católicos e dois tipos de 
infiéis: os judeus e os muçuima
nos, que praticavam uma religião 
monoteísta. Por isso, encontrar 
povos adeptos do politeísmo, 
com mjl objetos de veneração, 
em forma de amuletos e lalismã.s, 
era o inusitado. 

O pior de tudo, os espanhóis, 
sem maior formai;ão religiosa, 
em pouco tempo, achavam tudo 
isto muito bonito e atraente, che
gando mesmo a usar os mesmos 
objetos rcligiosos. Era este o 
grande escândalo para os missio
nários �uropeus: a contamina
ção. Por isto, a ordem: deslruir, 
destruir tudo, antes de se conta-
minar. 

Evangelização o conquista - As
sim como numa cruz temos a has
te vertical que vem cortada por 
uma horirontal, assim o trabalho 
vertical de anunciar o Deus único 
aos povos da América vem corta
do por . uma preocupação hori
zontal de conquistar as terras e os 
bel)S que os índios possuíam. 

E a cruz que marca a nossa 
primeira evangelização! Os ho
mens brancos queriam conquis
tar e os homens ele branco ( os 
frades dominicanos) queriam 
converter para a fé católica. Não 
era fácil fazer esta distinção. 
Diante dos índios, todos eram es
panhóis e tinham a mesma inten
ção de dominar.

Enquanto isso, na Espanha, o 
pensamento estava todo voltado 
para a evangelização. Os pró
prios reis Fernando (alé 1517), 
depois Carlos V ( + 1556) e Feli
pe ( + 1610) estavam no porto de 
Sevilha, entregando a cruz para 
os missionários. 

Entretanto, aqui na América, 
colocava-se o dilema: se o missio
µário viesse apenas com a cruz ao 
peito e Bíblia na mão, por mais 
que falasse '?m paz, tornava-se 
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um prato de carne branca na, 
mesas dos índios. Mas, se viesse 
empunhando a espada ou com 
armas de fogo, que missionário 
poderia ser? 

Descobriam então dois méto .. 
dos de trabalho, visando calcq ui .. 
zar os mdios, aproveitando-os 
também para o trabalho: o repar
timento e a cncomcndn. 

O repartimento - Os índios são 
divididos e confiados a um ou 
mais espanhóis. Era uma espécie 
de recompensa que se d;:iva aos 
conquisladorcs. .Deveriam eles 
catequizar os Úldios, mas pode
riam também aproveitá-los para 
o trabalho. Não se pode ir.rnginar
que todos os e:;panhóis eram
bons e humanitArios.

De modo gemi, no próprio re
partimento, havia um missioná
rio que cuidava da parte espiri
tual e da irn;trução religiosa. Era 
um método que priorizava a ca
tequese. Las Cwms chamava esta 
experiência de "la scucla de san
tanas". 

A encomenda - era uma espé
cie de serviço militar, onde o es
panhol recebia um agrupamento 
de índios e, como pagamento, de
veria pagar em mercadorias, 
como ouro, algodãb, açúcar e 
obras de artesanato. Esta expe
riência vai se transformando len
tamente cm escrava lura. 

Las Casas que, ao chegar na 
Ilha Espanhola, como catequista 
ieigd, em 1502, recebeu uma co
menda. Era, portanlo, "comcn
deiro". Mas, quando mais tarde 
se converte e rcnun:.:ia à sua co
memla para ser um dos maiores
críticos desta experiência, chama 
os comendciros de "tiranos, mal
ditos, mal-avcntura<Jos, diabos 
de comendeiros". 

,l l posse da terrn - Para os esp1-
r:hóis, o só dc.,cobrimcnto pare
cia-lhes um tílulo aulêulico d� 
i:osse. Porém, grande parte desta 
ti::rra tinha dono. Então, entra a 
conquista, como princípio de 
guerra. 

Nos primeiros 20 anos, nin
guém se colocava o problema. 
:Mas, em 1511, Frei Antonio de 
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M�mtesinos, em São Domingos, 
ve10 com a pergunta: a nível pes
soal, que direitos temos nós so
bre os fudios? Ou então, inver
tendo a pergunta: se os índios 
tivessem ancorado em algum 
porto espanhol, teriam o direito 
de dominar a Espanha? 

- Foi uma bomba. .. Ainda mais
que o frade dominicano colocava 
estas perguntas dentro do con
texto de um sennão de advento, 
onde ele arrematava: "Eu sou a 
voz que clama no deserto contra 
as injustiças e a opressão ... " 

-Segue-se uma longa polêmi
ca: de um lado, um grupo de fra
des, liderados por Antonio de 
Montesinos, Frei Bartolomeu de 
Las Casas e Francisco de Vitória, 
defendendo o direito dos índios 
e a iliceidade da invasão espa
nhola. 

De outro lado, Frei Juan Ginés 
de Sepúlveda tentava, de todas as 
formas, legitimar a atitude da co
roa espanhola. E o raciocínio era 
mais ou menos este: "O Papa é o 
Senhor do mundo. Deu parte 
para o seu representante legíti
mo na Espanha, Dom Fernando. 
Cabe ao nosso Rei mandar cvan
gel.izar todas estas terras, segun
do a ordem do Senhor: "ide ao 
mundo e evangelizai a todos os 
povos" ( cf. Mt. 28,28).

Segundo o pensamento deSe
púlveda e da coroa espanhola, a 
propagação do evangelho supõe 
domínio político. Não é possível 
que o missionário seja ao mesmo 
tempo conquistador. É preciso 
que, à frente dos missionários, 
passem os soldados fazendo a 
conquista política e o domfuio 
territorial. 

Bartolome1,1 de Las Casas -
Quem realmente assumiu a defe
sa dos fudios foi Bartolomeu de 

. Las Casas (1474-1566). Nascido 
·em Sevilha, filho de General es
panhol, desde cedo acompanhou
o pai nas lutas contra os mouros
e judeus, expulsos da Espanha,
por ocasião do Projeto Limpeza
(1497).

Veio para São Domingos, em 
1502, como catequista leigo, re
ccb(:ndo uma comenda. Em 
151 O, foi o primeiro sacerdote ar-. 
denado em terras americanas. 
Em 1514 faz a sua conversão e 
passa a ser um incansável defen-. 
sor dos fudios. 

Já em 1516, viajou para a Es
panha, levando ao Chanceler da 
Corte, Cardeal Cisneros Três 

_____________________ 

Memoriais, pedindo uma refor
ma nas Américas. São eles: 

- Memorial dos abusos: im
pressionado com a fome, a fadiga 
e a doença dos fudios, sugerindo 
a escravatura negra, para os tra
balhos mais pesados. 

- Memorial das denúncias:
onde se a presenta escandalizado 
com a insensibilidade, a corrup
ção e os abusos dos funcionários 
reais. 

- Memorial dos remédios: em
que apresenta a sugestão de tirar 
os fudios do trabalho pesado das 
minas, levando-os para a agricul
tura. 

Em 1523, fez-se dominicano, 
na esperança de ter uma voz mais 
ouvida em defesa dos índios. Foi 
então enviado para Roma, onde 
estudou Teologia e Canonística. 
Esta pennanência em Roma foi 
muito importante enquanto 
conscientizava a Europa sobre os 
direitos dos índios. É muito pro
vável que tenha influenciado di
retamente ao futuro Papa Paulo 
m (1534-1549) que, em 1538, 
lançou a importante Bula -
Sublimis Deus, onde afirma a ra
cionalidade dos índios e a capaci
dade para a fé e os sacramentos. 

Em 1542, Las Casas aceita o 
episcopado de Chiapas, no Mé
xico, Mas, como Bispo, pouco 
conseguiu em favor dos índios. 
Porisso,lOanos dcpo� renuncia 
a sua diocese e volta para a Espa
nha, onde começa a escrever 
Hlstória das Índias e Lenda Ne
gra, livros que vãq mexer na cul
tura européia de então e de hoje 
ainda. 

Las Casas morreu em Madrid, 
em 1566, com a idade de 92 an_?S. 

Foi certamente um grande pro
feta. Foi um homem que fez sua 
"opção preferencial em favor dos 
índios", sempre a parte mais fra
ca. Mas, a seu tempo, mexeu com 
a consciência cristã da Europa e 
do mundo. 

Conclusão - A primeira evange
lização, certamente, fo.i dramáti
ca. Os índios sofreram perdas ir
reparáveis. Elementos culturais 
importantes foram literalmente 
soterrados. Entretanto, não se 
pode dizer que não havia a w�nuí
na boa vontade de evangelizar. A 
grande maioria dos missionários 
eram verdadeiros heróis, com um 
espírito de mártires, lançavam-se 
ao desafio de alargar as fronteiras 
da fé. Encontravam empecilhos 
de toda a sorte, inclusive por par
te dos maus espanhóis e dos ecle
siásticos gananciosos. Deixam
nos um exemplo e um alerta: 
"Que �to não se repita"! 

"Zcno Haatenteurcl é padre, diretor do 
lnstl.uto de Teologia e Gêndas 
Rcllg(OM!< da PUCRS e do Jornal 
Mundo Jovem. 
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Rio de Janeiro,25 de agosto de 1994 

"Vida e fazer 

Todo sonho brilhar" 
(João Bosco) 

Companheira, 

Esta chegando a hora de uma �udança radical em nosso pais, portanto, 

e importante nos engajarmos nessa luta e contribuir de forma concreta com a 

tranformação da sociedade. 

Fizemos juntas em todos os nossos encontros a descoberta da importa� 

eia que temos na geração da vida; Ja começamos gerar essa vida, mas para que 

ela nasça, e fundamental sairmos para a rua, mostrando a nossa cara para que 

essa vida seja realmente dos(as) trabalhadores(as) dos excluidos(as), dos mais 

pobres. 

Precisamos acreditar que e possivel Ser Feliz, potanto, vamos para as 

ruas sem medo dessa Felicidade, Sem Medo de Ser Mulher. 

E nesta alegria da transformação, da vida nova, queremos lembr�-la o 

nosso proximo Encontro de Mulheres Trabalhadoras; é importante motivar as com

panheiras da base e tiazer nossas experiências para _partilhar neste gostoso en 

contro. 

Aguardamos este momento ansiosas. 

E lembre-se, você e muito importante para que o nosso sonho, torne-se 

realidade. 

Tema: Mulher na Biblia 

Data: 18, 19 e 20 de novembro de 1994 

Local: Centro de Formação de Arrozal - Volta Redonda 

0bs: Levar roupa de cama, banho, Biblia, caderno, caneta, simbolo de nossa cami

nhada, instrumento musicais e muita animaçao. 

0bs: A chegada est� prevista para o dia 18 de novembro de 1994 às 18:00 horas, 

termino no domingo dia 20 de novembro de 1994 às 15:00 horas. 

Numeros de vagas 

Nova Iguaçu - 10 

Rio de Janeiro -

Volta Redonda -

por Diocese: 

vagas 

10 vagas 

10 vagas 

Itétguai 5 vagas 

Valença 5 vagas 

Caxias 5 vagas 

Na alegria de te abraçar 

Equipe de Coordenação 

Informação: 292- 3132 ramal 414 ( Tania) 286-35 97 (Ir. Rita) 



Ponto de Vista 

A fabricação da loucura 
Eduardo Aquino 

A 
situação no nosso sistema previdenciá
rio é particulannente crítica. A grande 

maioria dos que buscam atendimento psi
quiátrico vem da camada de baixa renda da 
população - e muitos sofrem de um mal
estar que, na verdade, é um reflexo de suas 
dificuldades · - onômicas. A isso se dá 

, o nome de "sociose", a doença social que 
tem sua causa real no desemprego, na fome 

de crianças autistas foram acusadas pel 
problemas dos filhos. Hoje, elas podem rc 
pirar aliviadas. Exames sofisticados já ex 
tem - ao menos no exterior - e pode 
ajudar num diagnóstico preciso das doenç 
mentais. Ao mesmo tempo, medicações 
última geração têm contribuído para o f 
da cronicidade e do estigma dessas doença 

Quem sofre de depressão endóger 
por exemplo, apresenta um quadro 
entristecimento, apatia e negativismo e 

� acometido por culpas, idéias de ruína 
� auto-extermínio, perda da vitalidade 
!i! diversas queixas físicas. Nos Estac' 
; Unidos, pacientes desse tipo hoje esl 
e, entrando com pedido de indenizaç 

ena falta de moradia. Em tempos de cnse, e 
natural que aumente a demanda nos postos 
da Previdência Social de todo o Brasil. O 
que não é nonnal é que a "sociose" seja 
equivocadamente classificada corno doença 
mental. Infelizmente, enquanto os que pre
cisam não são devidamente medicados, o 
que vemos no nosso sistema previdenciário 
é essa distorção despropositada no atendi
mento psiquiátrico: hospitais ficam abarro
tados, o uso indiscriminado de medicação 
cresce, é· muíta gente é tachada de doida,_ 
quando não o é. 

A maioria dos "loucos" 

do lnamps pode ser 
tratada e curada com 

porque, podendo se beneficiar de tra 
mentos biológicos rápidos e eficaz, 
acabaram perdendo anos no divã. 
Brasil, a moda ainda é procurar clínic, 
neurologistas e fazer uma série de e' 
mes para, no fim, correr o risco de <.I 
tar-se no divã e ser analisado psicolo 

o uso de medicamentos
Todos os anos, o governo brasileiro, via 

• Previdência Social, gasta 1 bilhão de dóla-
res com doenças mentais. Atrás apenas das doenças cardiovas
culares, a psiquiatria é a segunda causa de concessão de aposen
tadoria no Brasil. É 1,6 milhão de aposentados. Destes, cerca
de 20% são indevidamente rotulados como doentes mentais, e, o
que é pior, graças a uma espécie de microconupção que se insta
lou no nosso sistema previdenciário e que .se manifesta na tenta
tiva de "encostar" desnecessariamente no Estado, simulando
doença não existente. Com base em minha experiência no posto
de atendimento Carlos Prates, em Belo Horizonte, posso afinnar
que 80% dos atendidos não são portadores de doença mental al
guma, mas sim de "sociose'.'. Essa aberração.decorre de falhas
de ambas as partes: dos psiquiatras, que precisam ter bom co
nhecimento dõ- psicopatologia, e dos pacientes, em cujas infor
mações o médico se baseia para dar seu diagnóstico.

Em países mais avançados, a pesquisa científica tem penniti
do aos médicos estrangeiros mapear, entender e chegar cada vez
mais próximo dos mistérios do cérebro humano. Graças aos
avanços de uma das maiores revoluções deste final de século, a
neurociência, o mundo científico vê-se na circunstância de reci
clar uma série de conceitos. Esses avanços da neurociência ainda
nos pennitirão explicar, por exemplo, desde o funcionamento
dos neurotransmissores cerebrais até a atuação de substâncias
quúnicas que regulam o sono, as emoções e até a vontade de ho
mem. No boj� das novas descobertas surgem evidências que
vêm resultando no esvaziamento de técnicas psicanalíticas e teo
ri'as psicológicas que negam, por exemplo, o princípio biológico
da depressão. das psicoses maníaco-depressivas. da esquizofre
nia e do autismo. Quase todas essas doenças, sabe-se hoje,
têm a sua origem numa disfunção do sistema de neurotrans
missão cerebral e podem perfeitamente ser tratadas ou me
lhoradas com medicamento. Ao longo deste século, muitas mães
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carnente durante anos. Se um doe• 
dessefipo fór befff'fflalielldo C<mt:-antideprcssi e pc. 
ficl!f curado em poucas semanas. 

E.certo que a situação crítica por que passa o Brasil atn
diretamente o indivíduo, que se fragiliza e tende a most 
sinais inequívocos desse stress crônico que o assola. O 
forma, até o presidente José Samey vê sua angústia tradu 
da em sintomas hipocondríacos variados. Boa parte das p 
soas, no entanto, padece de depressões sérias, crises de 
siedade, síndrome de pânico e toda a gama de neuros, .. 
distúrbios de conduta. Essa demanda crescente só serve p 
ressaltar o despreparo e o atraso de nossa psiquiatria e 
nossa psicologia em relação a países mais avançados. 

Como mudar isso? Precisamos urgentemente investir 
pesquisas, melhorar o ensino nas faculdades de psicologi 
nas residências médicas em psiquiatria. Enquanto isso, p 
quisas pipocam no rrtundo inteiro, a neurociência avança 
hoje, diagnósticos e medicações podem ser aplicados e 
segurança e imparcialidade. Não podemos ign_orar um p 
jeto sério, de aprimoramento das Técnicas Periciais em r 
quiatria, apresentado por uma equipe de médicos ao Mi1 
tério da Previdência Social em outubro do ano'passado. 
se projeto permitiria ao sistema previdenciáriq. econom1 
até 800 milhões de dólares por ano. A resposta dada 
médicos foi nenhuma. É desse modo que o Brasil segu 
produzir "l9ucos" que são pessoas nonnais, a povoar h 
pitais desnecessariamente e a estimular a microcorrupç 
misturando esquizofrênicos com desempregados e psico 
tas com toxicômanos. 

Eduardo Aquino é médico psiquiatra do lnamps e membro da.1 
sociações brasileira e mundial de psiquiatria biológica 
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Freí Bolto 

O neoliberalismo é o modo como hoje o sistema capitalista se estrutura. Até os enos 80, o capilé1li!'llll1J 
mostrava-se com um perfil liberal: havia concorrência entre empresas, os Estados procuravam 
fortalecer as burguesias de suas nações, a questão social era uma das prioridades públicas. 

A queda do Muro de Berlim, em 1989, fez desmoronar também o mundo bipolar. Agora, temos um 
mundo unipolar, sob hegemonia_ dos EUA. O avanço da tecnologla de comunicações favorece o 
fenômeno conhecido corm.>'globallzaçêo: a soberania dos Estados é Ignorada, as fronteiras nacionais 
desrespeitadas, empresas ·e mldla operam na geografia mundial como se o fizessem nas cidades onde 
estão sediadas. A concorrência entre empresas desaparece quando se trata de megaempresas, agora 
trnnsrormadas em oligopólios que controlam bancos e redes de lanchonetes, clubes de futebol e 
fábricas de roupas. O capital circula sem barreiras e fronteiras, a especulação supera a produção, a 
busca desenfreada de lucro Ignora qualquer principio ético. 

Ef eltos do noollberallsmo' 

Mudança de conjuntura exige mudança nos atores sociais, como nos movimentos populares. Quais 
seriam os efeitos mais evidentes do neoliberalismo naquela parcela da população que os movimentos 
populares procuram sensibilizar, mobilizar e organizar? 

1) A despolitização: O f racasso do socialismo real na Europa e a ofensiva da midla centrada no
es\irnulo consumis.ta favorecem o desinteresso pela pollUca._O neoliberalismo proclama que ·a história
acabou", procurando apagar as ulopras do horizonte histórico e Ironizando os empenhos idealistas. A
corrupção que grassa entre polllicos prolissronais, e as divisões Internas dos grupos e partidos de
esquerda, reforçam a idéra de que a polltlca é um terreno pantanoso no qual não se deve pisar.
Como a idolatria do mercado é incensada pelo neoliberalismo, a publicidade e a mldia procuram

vender a imagem de que a felicidade reside· na despolitlzaçao, no lazer, na volta para os·inleresses
individuais. A vida tranqüila restringe-se às esferas da familia, do trabalho e do prazer. Ultrapassar os
lirnilus desse circulo hermético é correr o risco de meter-se em dificuldades e sofrimentos, dores de
cabeça e perseguições.
No enla�reciso não esquecer: quem não gosta de polltica é governado por quem gosta. Se a
maioria não gosta, azar dela, pois deve aceitar ser governada pela minoria .

. 

2) O municipal predomina sobra o nacional e o mundial: Embora a globalização faça do mundo uma
pequena aldoia que, de dentro de casa, nossos olhos abarcam através da janela elelrônlca da TV, as
ressoas tendem a se sentir impotentes frente à magnitude dos problemas internacionais e nacionais.
Vollaun para seus próprios interesses e preocupada com sua qualidade de vida, a maioria parece
sensibílizm-se mais com as questões muncipais: o transporte, a escola, a saúde etc.
lnici.:itivas como orçamentos participativos das prefeituras ou mutirões na lavoura e na conslrução

civil, lulas por terra e por teto, rnobilrzarn mais qua a solidariedade ao Timorlesle ou a lula em favor d,1
demarcação das terras i11dlge11as no Brasil.

3) A pratica social predomina sobre as teorias revolucionárias: Muitos parecem cansados de
teorias, outros estão enfarados de conceitos e análises. Já não se crê na *conscientização�, pois
inúmeros militantes "conscientes" abraçam, hoje, as benesses do ne�liberalisrno e tor.cem o nariz
quando ouvem falar de socialismo.

··----·-------------------------------------'



�-· � 

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

�s ob�as de Marx e da Teologia da;,�i�ertação pouroit188��01,·pratelelras, cott10 se a prática histórica
hves� comprovadomt!)

��
n��écéín1nulte cr�_dlbllldade. ·:�: •. , .... ;

· 
. 

'. '. 
'"' . ,._ -

"Ma(s ações, menos réurnõ�s", conclam�v� Betinho poucas horas antes de morrer. Mullos Já nêo 
querem ouvir análises de conjuntura, querem fazer algo de concreto pelas crlançàs de rua, pela reforma 
agrária, pela preservação do,rneio ambiente. Ainda que tais ações sejam-Ou pareçam assislencialistas e 
paliativas. 
As CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) torcem o nariz para os carismáticos, mas são esh'ls que 
lotam· templos e estádios. A pastoral social da Igreja católica encara com desdém as Igrejas 
neopenfecostals, mas são elas que atraem camadas mais pobres da população e promovem grandes 
concentrações urtmmis, 
As pessoas querem menos análises a mais soluções, mais emoções e menos razões. 

4) Bandeiras especlrlcas no lugar de vagas utopias: A cultura que transforma tudo em mercadoria
Imediata e palpável tende a esvaziar a atraçao das propostas genéricas, corno mundo melhor, liberlnç�o
e soclallsrno, As pessoas nãp par.�cern multo preocupadas com o futuro da humanidade; querem saber
cOmo assegurar seu emprego, obtér um plano de saúde, levar a f amllla de férias à praia.
Durante décadas falou-se em teforrna agrária no Brasll. S6 no momento em que a bandeira se t1lrr.lo11
às ocupações de terra, que garantem lotes às famlllas sem-terra, é que a luta pela reforma agrtiria se
tomou concreta. Jé não se espera "fazer revolução" para, depois, conquistar dlre'llos socir1ls. O
fracasso das lulas na Nlcarâgua e EI. Salvador afeta a credibilidade nos projetos históricos. Pmlidos
como o PT oscilam entre seu programa original e a prática eleltorelra que submerge parcelri da
mllilâncla numa disputa fratricida por cargos e mandatos. O trabalho de base é abandonado.
As pessoas estão dispostas a lutar por beneficio� Imediatos, corno obter uma terra, urna cm.a, um

emprego, E nem sempre prosseguem na mesma dlsposlçêo de luta após resolverem a sua demanda
pessoal e familiar. · 

5) As novas bandeiras - ecologia, relações de gênero, questão racial: O enfoque pollllco desloca-se do
macrdpara o micro, do global pma o local, do saciai para o pessoal. Não tanto no sentido excludente, de
um subslilulndo o ou Iro. Mas a prioridade é concedida, agora, ao micro, ao local, ao pessoal.
Em busca de qualidade de vida, a preservação do melo ambiente mobiliza ampl.os setores da 

população, superando tensões entrê classes sociais e unindo ricos e pobres. A emancipação da mulher 
acentua o debate sobre relações de gênero, politizando ternas até então re_strllos à esfera privada e 
revestidos de tabu: a sexualidade, o machismo, a vlolêncla entre casais ou sob te os homosse xuals ele. 
A afirmação da , egrilude e da condição lndlgerla é sintoma da atualidade de pautas sociais que 

·ullrapassarn os conceitos do marxismo vulgar, restrito ao conmto de classes. No s lndlcalisrno, a luta de
classes dá lugar às câmaras setoriais, aos ri1ecanlsmos de diálogo entre patrões e empregados, à 
participação acionária de trabalhadores nas empresas. ' · 

6) A emergência da espiritualidade: A predominância do pessoal sobre o soei ai favorece a preocupaç�o
com o equilibrlo e a hannonia Individuais, a subjetividade, a.vida êsplrllual. Já que as ideologias não
suscilam lanla esperança corno outrora, muilos buscam nas religiões um senlldb para a vida.
Faligadas de racionalismo, as pessoas querem resgatar o encantamenlo do mundo. O maravilhoso, o
miraculoso, o esotérico, exercem forte atração nesss mundo em que o sonho polltico não encontra lugar
e as utopias parecem ainda mais distantes.

Os desafios ao movimento popul�r 

Sem levar em conslderaç�o essa conjuntura, os movimento populares ficam · conderimJos ao 
esvaziamento. 
A experiência ·do MST (Movimento dos Trabalhadoras Rurais Sem Torra), no Brasil, serve de referência ·
para um novo eslilo de atuaçao. Ali o pollllco (a reforma agrârla) articula-se co,m o beneficio pessoal e
famillar_concrelb (a ocupação da !erra e a conquista de um lote). O utóp\co (o s_oclalisrno) é vivenciado 
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em atividades coletivas (assentamentos e cooperativas). O ético (a rnllllancla e as marchas) encontra 
motivação no estético (os slmbolos, corno a bandeira, as músicas,, as romarlae, o ritual dos encontros). 
Os movimentos populares devem partir das demandas especificas da população, ainda que elas não 
pareçam ser "as mais pollllcas e Ideológicas�. Em outras palavras, não se traia de partir daquilo que 
dlreções·e lideranças julgam melhor para o povo, mas sim do que Interessa Et mobiliza, Invertendo o 
processo. 
Talvez muitos não saiam de casa para manifestar solidariedade a Cuba, mas certamente o farão para 
evitar que a prefeitura derrube a árvore da esquina. Talvez muitos não entendam o caréter neoliberal do' 
governo, mas querem manter seus empregos e conquistar melhores salários. Talvez muitos não 
estejam motivados para um debate sobre socialismo, mas estao dispostos a trabalhar para organizar 
uma creche para crianças caroot�s-ou uma escola de alfabetização de adultos. 
O movimento popular deve enfrentar o desafio metodológico de partir do pessoal ao social, do local ao 
nacional, ao subjetivo ao objetivo, ao esplrltual ao polltlco e Ideológico. Agora, o trabalho de base só teré 
êxito se associar lazer e dever, criatividade artlstica e fommção, estética e ética. Não é mais passivei 
criar uma "cortina de ferro• que torne os militantes Imunes à Ideologia neoliberal, ao cons�mlsmo, aos 
encantos da globalização. A questão é corno Introduzir práticas sociais que.despertem neles uma 
consciência/experiência criticas frente ao sistema, de modo que a nova sociedade possa Ir sendo 
forjada nas enlranhas da atual, como a criança no ventre materno. 
Cabe ao movimento popular vincular o micro ao macro, as lutas especlncas às polltlcas públicas. Para 

· tanto, é preciso elaborar propostas concretas e viáveis para êreas como abastecimento, transporte,
moradia, saúde etc. As pessoas P,recisam visualizar as bandeiras, sentir que são palpáveis e, de certo
modo, alcançáveis mesmo na atual conjuntura.

Homens e mulheres novos 

N5o é fticil fazer-se novo numa nova coQjunJura. É um desafio pç3ra nós, veteranos na militância, nos 
livrarmos do ranço adquirido em práticas anteriores: os chavões Ideológicos que assustam os novos 
companheiros; o jeito carrancudo que afasta a alegria; a prepotência de quem se julga vanguarda; u
autoritarismo na condução das reuniões e das atividades; a falta da transparência ética; a ambição por 
falias de poder; o ldeologismo que espanta a gente sim pies que parUcipa pela primeira vez dos eventos; 
o radicalismo na linguagem de quem nem sempre se mostra radical na prática; a lntolerência frente aos
que entram na luta; os preconceitos diante de pessoas de outras classes sociais; o pouco respeito pela
religiosidade alheia.
Sem superar tais barreiras torna-se dificil dar um novo alento ao trabalho de base e aos movlmenlos
populares.- Hojã;" o desalio principal é ampliar a participação e multiplicar movimentos. Portanto, só
derrubaremos as barreiras objetivas - das estruturas e do sistema - quando lograrmos, primeiro,
derrubar as subjetivas.
Façamos dessas palavras ue Ernesto Che Guevara uma exigência és nossas prétlcas:
"Deixe-me dizer, mesmo com o risco de parecer rldlculo, que o verdadeiro revoluclonàrlo é guiado por
grandes sentimentos de amor. É lmposslvel pensar num revolucionário autêntico sem esta
qualidade.( ... ) É preciso ter urna grande dose de humanismo, de senUdo de Justiça e de verdade para
nao cair em extremismos dogmáticos, em escolatlcismos frios, em Isolamento das massas. É preciso
lutar todos os dias para que esse amor à humanidade viva se transforme em atos concretos que sirvam
de exemplo e mobilizem". ,.
("EI Socialismo y el hornbre en Cuba", Editora Polillca, La Habana, 1988, p. 26 e 27. Tirado de Ernesto
Che Guovara, Escritos e discursos, Editorial de Clenclas Sociales, La Habana, 1977, t. 8, pp. 253--272).
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Dom Luciano 1 
tenta reabrir 
o Seminário -

Tentar modificar a decisão da Con
gregacão das Instituições Carolicas, no 
Vaticáno, de �xtinguir o Instituto de 
Teologia do Rt.cüe e o Seminário Reg:io
nal dó Nordeste. Foi com este o_hltmvo 
que o presidente nacional da CNBB, 
dom Luciano Mendes àe Almeida, em
barcou na noite de ontem para Roma, 
em comJJanhia do bispo-auxiliar de Be
lém do Pará, dom Vicente Zico. Na sua 
.bagagem, dom Luciano levou um am
plo relatório com documentos e de,P<?i
mentos sobre a forma de ensino mmis
trada tanto no Iter quanto no Serene. 
Por conta da situaçã.o em gue se encon
tra o Regional Nordeste Il, corriam ru
mores na Arquidiocese em torno da an
tecipação da volta do arcebispo de' 
Oiinda e Recife, dom José Cardoso So
brinho. aue se encontra em férias canô
nicas em- Roma. Há informações extra

oficiais de que o religioso desembarcaria 
· nos Guare.rapes na próxima quarta
feira. Enquanto isso, continuam as mo
bil.izações em defesa da reabertura dos
dois seminários recifenses. O movi
mento cresceu tanto que atravessou os
muros da Igreia e já envolve outros seg
mentos da sociedade, como o Sindicato
dos Securitários e o Movimento d.e De
fesa dos Favelados. Mais noticias na
página A-9 . .. ,� .-�

O que é
a Igreja? 

:E; uma pena que a missi
vista Andrea Kluft (06.09.89)
çiesconheça a verdade revelada
por Cristo através do seu Evan
gelho. 

Cristo-veio trazer vida em 
abundância (espiritual e mate
rial) e redimir o povo de opres
sões sócio-políticas e religiosas. · 

o que é para você Andrea,
Doutrina Católica? Quando al
guns de seus representantes fo
gem do espírito cristão através
de leis, enveredam pelo cami
nho da negação do _próprio 
Cristo. A Lei mata, o Espírito 
vivifica (S. Paulo). 

Será que você faz parte de
uma casta católica de privile
giados que. com medo ae mu
dar, apregoam a continuação 
da Teologia de Sacristia? A 
Igreja somos todos nós, cuja ca-
beça é o Cristo. Cabe a t.odos 
nós colocar em prática sua
mensagem de libertação para
toda a comunidade. Neide

Nascimento - Recüe 

_., 

Bispos-· tentam · salvar· 
Seminário e o I ter 

O presidente nacional da CNBB, d. Luciano Mendes de Al
meida, seguiu ontem ,à noite para Roma, onde, a partir de hoje, junto 
com o bispo auxiliar de Belém do 
Pará, d. Vicente Zico (que foi o visitador apostólico do Iter e· do Se
minário Regional, no ano passado), 
começa a entrar em contato com di
versos setores do Vaticano. O obje
tivo dos dois bispos é tentar modifi
car a decisão da Congregação das 
lnstit�Jições Católicas, de extingüir 
a's duas entidades de formação de 
religiosos. 

D. Luciano está entregando, tanto ao Papa quanto ao represen
tante da instituição responsável 
pela decisão, um amplo relatório 
com documentós e depoimentos so
bt,e o sistema de ensino adotado nas 

duas entidades. Este relatório foi 
elaborado por uma comissão com
posta de três bispos do Regional, 
três provinciais religiosos, um re-
2resentante do Iter e um outro do 
Serene. Corriam rumores, ontem, na 
Arquidiocese que, por conta da si
tuação em que se encontra o Regio
nal Nordeste II, presidido por d.
José Cardoso. o arcebispo teria re
solvido antecipar a data de suá 
volta ao Recife (ele se encontra em 
Roma, gozando férias canônicas), 
devendo chegar no próximo dia 20,
quarta-feira da semana que vem. 

No encontro realizado, ontem, 
na sede da Ação Católica Operária, 
entre representantes de diversas co
munidades, das pastorais e religio
sas, além dos alunos e professores 
do Iter e Serene II, foram avaliados 
todos os aconteciment.os. 
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Dom Hélder e o silêncio 
D

om Helder Câmara paira
hoje acima do bem e do 
mal. Sel.Ul olhos miúdos e o 

mo por inteiro de seu rosto são 
retratos mais que legitinws de 
sua beleza interior. 

Quem se aproxima dele, 
sabe imediatamente de suas in
tenções pela transparência de 
seus gestos e pela maciez inteli
gente de suas palavraa. 

Sua vida, ela mesma, é a es
crita mais lúcida de seu anwr
pelos irmãos e a projeção mais 
clara de sua missão prof ética. 

A cu.ado em seus próprios ca
minhos, ele se vê, a-0s 80

anos, desrespeitado por 

os outros, ele soube ser pequeno, 
para crescer depois, tornando-ae 
hoje uma das grandes reserva,, 
luunanas do Pais. O eco de sua 
palavra deveria ser acatado pela 
mesma igreja. a que ele serviu 
com dedicação e mcos de vida, 
por tanto tempo. Felizmente sua fé lhe ga

rante outros galardões que 
não os frizos purpúreo• 

das batinas enfeitadas, nem a 
glória mitrada das cabeças co
roadas por vistosos solidéua. 

Dom Helder Câmara pairá 
hoje acima do bem e do mal. Seu 
silêncio de ouro é mais rico do 
que a pobre palavra daquele• 
que com ele se inconwdam. aqueles que deviam, antes de 

tudo, prestar-Lhe reverência e a Calá-lo é pretender que as 
pedras élamern. E elas, com cer

muito maior do que teza, clamarão. 
tenção. 

Maior, 



Censura à Comissão Justiça e 
Paz causa protestos em PE 

Da Sucursal de Recife 

Quarenta · e cinco entidades· 
civis e religiosas de Pern�mbuco 
assinaram ontem nota oficial de 
protesto contra a decisão do 
arcebispo de Olinda e Recife, d. 
José Cardoso Sobrinho, da ala 
conservadora da Igreja, de proi
bir manifestações públicas da 
Comissão Justiça e Paz (CJP) 
sem sua prévia autorização. O 
arcebispo chamou a Polícia Mili
tar para expulsar posseiros que 
protestavam em frente à Arqui
diocese contra a retirada do 
padre Thiago Thorlby do enge
nho Pitanga, cm lgarassu. 

Segundo a nota, a CJP "preci
sa continuar exercendo seu papel 
de denúncia e defesa dos direitos 
humanos dos empobrecidos, 
porque é para isso que ela foi 

instituída". Assinam o documen
to OAB-PE, Associação dos 
Docentes da Universidade Fede
ral de. PE, Cebs do Recife,. Comissão Pastoral da Terra Nor
deste, entre outras entidades. 
-além de representantes do PT,
PC do B, PMDB e PSDB.

A nota reafirma apoio ,a d. 
Hélder Câmara, arcebispo eméri
to üá aposentado) de Olinda e 
Recife. C9ndcna a atitude de d. 
Cardoso, afirmando que "ao 
longo de seus treze anos de ação 
profética a CJP, inspirada pela 
presença de d. Hélder Camara, 
tornou-se um simbolo da resis
tênda popular contra o arbítrio, 
a violência institucionalizada,. a 
opressão". · Diz ainda que "a 
medida disciplinar de que foi 
objetó a Comissão atingiu toda a 

sociedade pernambucana" .. 
O conselho de moradores dos 

bairros do · Coqueiral, Totó e 
Sàncho, da periferia de Recife, 
vai entregar hoje na Arquidiocese 
de Olinda e Recife um abaixo-as
sinado repudiando as ameaças 
feitas por d. Cardoso a seis 
sacerdotes que criticarair suas 

·ações. Essas comunidades Teú- ·
nem cerca de 2 mil pessoas.

As comunidades querem ainda 
o retorno do padre francês
Antonio Maria Guerrin, que está
na França em tratamento de
saúde. D. Cardoso encontra-se
em férias canôilicas, no Vatica
no.

Entidades· religio·sas do 
N� disc�tem a eleição 

Do correspondente em João Pessoa "Educação Política e Eleições 
89" é um "instrumento de luta" 

' Encerrou-se ontem um encon- -dos grupos de base e agentes da
tro de pequenas comun.idades · pastoral da Igreja em todo o 
religiosas realizado desde o últi- país. Para o bispo d. Antônio 
mo dia 6 no convento Francisca- Costa, de Natal (RN), a cartilha 
no de Lagoa Seca (129 km de "procura dar aos cristãos um 
João Pessoa). O encontro reuniu ponto de partida para análises 
cerca de 500 padres, freiras e sobre os problemas que enfren
bispos dos Esiados de Pernam- tam, e como combatê-los". 

· buco, Paraiba, Rio Grande do O bispo de Campina Grande 
Norte e Alagoas. A eleição (PB), d. Luís Fernandes, coorde
presidencial deste ano foi um dos nador dos trabalhos, destacou a 
temas do debate. responsabilidade da Igreja em 

Durante o encontro foram comandar e orientar os cristãos. 
distribuídas cartilhas com orien- para a política. Segundo o bispo, 
lações sobre as eleições presiden- no final do encontro foi divulga- . 
ciais. Segundo os participantes do um texto de "auto-recomen
do encontro, o livreto intitulado dação" para os participantes. :_j
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Continuar a converter é preciso em ais que oportuno 

FERNANDO ANTONIO GONÇALVES 

Diante dos acontecimentos mais recentes da 
atual conjuntura eclesiástica regional, que privile
giam e incentivam a acomodação e o conformis.; 
mo, a alienação e o reacionarismo, as posturas re
pressivas e o desprezo explícito pelos menos fa
vorecidos, sentimo-nos no impostergável dever 
de manifestar irrestrita solidariedade a todos 
aqueles que buscam situação de justiça para as gi
gantescas levas de despossufdos, filhos prediletos 
do Senhor da História •. 

As conclusões da Conferência de Puebla 
continuam vivas na memória dos mais conscien,. 
tes: "A l�ja confia mais na força da verdade e 
na educaçz:o para a liberdade e a responsabilidade 
do que em proibi}ões, já que sua lei é o Amor" 
(147). E mais: "E dever nosso, anunciar clara
mente, sem deixar dúvidas ou equívocos. o misté
.rio da Encarnação: tanto a divindade de Jesus
Cristo quanto a realidade e a força de sua di
mensão humana e histórica."(175). 

Temos consciência do nosso papel de pere
grinos e testemunhas, jamais sendo olvidado de' que ser peregrino e testemunha implica sempre . 
uma cota inevitável de insegurança e risco, ainda 

'-"qué:'sejamos'·encarajados pennaneot.ement.e pela 
•. mundialmente ·conhecida advertência do Papa 

.in·João·Paulo ·lfo1!5e podem comete, faltas em--re,ç 
-. .. lação às necessidades urgentes de multidões hu

manas imersas no subdesenvolvimento por temor, 
por indecisão e, DO fundo, por covardia" (Sollici
tudo Rei Socialis, 47) .. 

Muitõs irmãos, boje, estão perplex� Povo 
anda meio desanimado. Dizem até que a Igreja 
está voltando para trás ... A Igreja párece desfazer 
o trabalho realizado por Dom Hélder, o irmão dos

' pobres. A Arquidiocese d:: São Paulo foi dividida 
sem atenção para com Dom Paulo Evaristo, o de
fensor dos presos políticos e dos Direitos Hwna
nos ... Em muito lugares, o povo fica desorienta
do, e nós com eles, quando um novo bispo é no
meado sem consulta aos bispos da região e come
ça a tomar atitudes_ e di

.
tar normas, sem levar em_ 

conta a orientação do bispo anterior e em opo
sição às comunidades locais ... As ondas são gran
des, os problemas são reais, mas não são capazes · 
de 'derrotar a nossa confiança". (Assembléia Qe
ral da Sociedade de Teologia e Ciência da Reli
gião, Vitória do Espírito Santo, ES, julho de 
1989). . 

Não somos donos da verdade, mas o direito 
de crítica nos foi ressaltado por Pio XII, há quase 
quarenta anos. E ratificada pela Lumen Gentium 
(37) e pelo próprio Direito Canônico (212). A
critica sem exacerbações, mas em crescente hoer-

dade, sem os .. sccreti..':rtlos" nem as "imposições". 
Ajudando a Igreja a ser mais Igreja no Terceiro 
Mundo, sem os eurocentrismos colonizadores, 
sem ·co1Jtroies prepoten� e sem as desconfianças 
patológicas dos imaturos, que fingem desconhe
c_,:r a lição imorredoura do Arcebispo Emérito 
Dom Hélder Câmara: "Das barreiras a romper a 
que mais custa e a que mais importa é, sem dt1vi; 
da, a da mediocridade". 

O modelo de Igreja que preconizamos e; de
fendemos sem destemor já se encontra exem
plarmente caracterizado nos documentos do 
Concilio Vaticano II. É uma Igreja não autoritá
ria, mas colegiada; uma Igreja não inquisitorial, 
mas ·dialogal; uma Igreja não elitista, mas popular; 
uma Igreja não moralista, mas qüe tenha uma vida 
moral em decorrência de seus compromissos com 
a maioria da população; uma Igreja não vinculada. 
a minorias privilegiadas, mas essencialmente vol
tada para um serviço desinteressado e libertador 
dos oprimidos. 

!:>omos também Igreja e temos plena conscién
cia do nosso papel. Não podemos dev.ar de falar 
das coisas que vimos e ouvimos (At 4,20), pois 
todo um povo pode ser destruf do se lhe falta co
nhecimento (Os 4,6). E. dev�mos sa�r: q�e.:5tio
nar, ainJa que tomando para nós a pcrp1e:ü�de 
do Poeta- Carlos Drummond_ de Andra� "'Ç2J110 
vêilcér o oceanõ,"se' é livre a·navegaçãÕ mas proi
bido fazer barcos?" 

. Continuar a converter é preciso e mais que 
oportuno. Converter corações, mentes e estrutu
ras integra nosso dever de cristãos militantes 
sempre sabendo resguardar-se dos escribas e fa
riseus, dos que "gostam de circular com togas, 
dos que devoram as casas das vi6vas e simulam 
rezar longamente" (Me 12, 38-40). 

Que a figura de Maria Santíssima, nossa Mãe 
é símbolo maior da libertação de todos os povos, 
nos ilumine oeste mar agitado. Sob. suas bênçãos, 
continuaremos firmes na fé e na busca de um diá
logo sincero, sem subserviencia, com os nossos 
pastores, também Igreja e também nossos irmãos, 
todos atentos às palavras do apóstolo Paulo: 
"Quem semeia com mesquinhez, com mesquinhez 
há de colher; quem semeia com generosidade, 
com generosidade há de colher'' (2Cor 9,6). 

As ondas do passado já foram bem maiores e 
nós, cristãos, fomos capazes de suplantá-las. E 
superamos os· obstáculos sob a inspiração do Di
vino Espírito Santo, que sempre intervém com 
toda a força do seu braço, "disper53Ildo os orgu
lhos, precipitando os poderosos de seus tronos, 
exaltando os humildes, cobrindo de bens os fa
mintos e despedindo os ricos de mãos vazias" (Lc 
1, 51-55). 
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.. 1 C "�;f · Favelados acham �etn?grada pcisição_ da Igreja
O Movimento de Defesa dos 

Fave�dos e Moradores de Áreas 
Carentes (MDF) lançou, ontem, 
nota repudiando decisões do ar
cebispo de Olinda e Recife, 
Dom José Cardoso, responsabi
liz.àndo-o pelo retrocesso na li
nha de atuação da Arquidiocese. 
Mesmo não tendo vínculo com a 
Igreja, o l'vlDF diz que não pode
ria calar porque os fatos atingem 
entidades e companheiros que 
_sempre apoiaram os favelados e 
carentes, e representam medidas 
ditatoriais e reacionárias. 

de vários setores". relembra. 
O retrocesso, agora, toma-se 

claro. segundo o MDF. com as 
punições aos setores progressis
tas. que sempre s� colocaram ao 
lado da classe trabalhadora. de 
acordo com a opção preferencial 
pelos pobres. "Dom José não 
aceita essa opção· e, · a fim de 
combatê-Ia. convoca a Poifcia 
para reprimir camponeses, pro
move cassações, censuras e ex
pulsões, o que nos faz recordar a 
época da ditadura militar ... ·
compara a nota. 

ra. chamada de ilegal pelo arce
bispo, à Comissão de Justiça e 
Paz. proibida de se manifestar 
sem a autorização da Arquidio
cese, ao Instituto de Teologia do 
Recife e SeminMio Regional do 
r-:iordeste Il, obrigados -pelo Va
ucano a f�harem suas portas até 
o final do ano.

E ainda ao arcebispo emérito
Dom Hélder Câmara, a quem se 
tentou impor silêncio sobre os 
acontecimentos polêmicos da · 
Igreja Regional, e aos padres 
Reginaldo Veloso, Felipe Mal
·let. Bruno Bibolet., Gildo Geúy,
Cláudio Dalbon e Mário Fellipi.
ameaçados de punição por desa
gradarem a Dom José Cardoso.

Diz á nota que o retrocesso 
na Cl1ria Metropolitana se fez 
presente desde a posse de Dom 
José Cardoso, há quatro anos. 
"Em de:zembro de 1985, enquan
to policiais reprimiam os favela
dos de Coronel Fabriciano, na 

O MDF presta seu apoio e 
solidariedade aos camponeses de 
Pitanga Il, em lgarassu, expulsos 
do Palácio dos Mangúinhos por 
policiais militares convocados 
por Dom José Cardoso, aos pa
dres Tiago 'Thorlby e Antônio 
Maria Guerin, afastados da a-

A nota do MDF termina
aconselhando o arcebispo a re
fletir a reconhecer os erros que
vem cometendo na condução da
Arquidiocese. º"Coloque� no

Uii.li....i llU , dlu 4 1:- IJ.iO enconuo u.., � J 1 1.: e 
se consumou devido às pressões se,.à ComissâC' Pastoral da Ter- de igualdade para todos". 

'4.,..� • .,,. •_t ? '"" r�· .. 
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Abaixo-assinado contra 
afastamento e Guerin 

Um abaixo-assinado com 216 
assinaturas, desaprovando o arcebis
po de Olinda e Recife, Dom José 
Cardoso, por afastar da Cúria Me
tropolitana o padre francês Antônio 
Maria Guerin, foi entregue ontem 
por representantes do Conselho de 
Moradores de Tot6, Sancho e Co
queiral (todos ligados à Paróquia de 
Tejipi6) ao vigário da Arquidiocese, 
· monsenhor" Isnaldo Fonseca, e ao se
cretário-geral do Regional Nordeste
II da CNBB (Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil), Dom Francis
_cx>'Austregésiio. ·· _ - .. --- _ - - ..
"'. ;, J... . ' ,. .. • • ... , � ..... 

,,,,;,,tNcl' ·documento,-os moradores
das três comunidades se dizem indig
nados com o procedimento de Dom
José Cardoso (ele está em Roma e só
retoma no final do mês), porque o
padre Antônio Maria. durante os 14
anos de serviço à Paróquia de Teji
pi6, deu "fiel testemunho de seu
compromisso na luta com o nosso
povo oprimido e explorado".

E destacam que a caminhada do 

padre Antônio Maria no meio dos 
pobres se faz maior do que qualquer 
decisão do arcebispo. "Ê ela que o 
Julga e o legitima", dizem os assi
nantes, acrescentando que além de 
tristes estão preocupados com o fato. 

Entrega do dom1101to 

Uma comissão de 12 pessoas foi 
encarregada de levar o abaixo-assi
oado à Cária Metrooolitana. onde foi 
atendida pelo administrador-finan
ceiro Jôão Bosco Gomes. Ele não re
cebeu o documento, esclarecendo sua 
função, mas encaminhou os repre
sentantes do Conselho à Paróquia da 
Soledade, para falar com monsenhor 
Isnaldo Fonseca. 

Antes de deixar o prédio da Ar
quidiocese, a comissão entregou o 
abaixo-assinado a Dom Francisco 
Austregésilo, bispo de afogados da 
Ingazeira (PE). Ele garantiu levar o 
documento ·para a reunião dos 20 
bispos do Regional Nordeste ll (Per
nambuco, Paraíba. .Alagoas e Rio 
Grande do Norte), a ser realizada de 

5 a 6 de outubro, em Arapiraca (AL)� 
"Nem s6 de ação nem s6 de 

oração vivemos, pois temos que.bater 
as duas asas''. afirmou Dom Francis
co ao receber o abai�o-assinado. 
Monsenhor Isnaldo Fonseca., por sua 

. vez, após encontrar os representantes 
dos bairros do Tot6, Sancho e Co
queiral e ler o que lhes foí entregue, 
não fez comentários. Limitou-se a 
diz.er, brincando, que .. ouerem acabar 
com o biseo", ou seja, éom Dom José 
Cardoso. 
_, ___ • ·- Padre Anlõoio Maria 

" ·o sarerdote, que M ·19 anos 
trabalha na Cfuia, vinha coordenan
do a Pastoral dos Jovens do Meio 
Popular. Há nove meses padre Antô
nio Maria. pertencente à Congrega
ção do Prado, viajou à França para 
gozar férias e submeter-se a trata• 
mento de saúde. Segundo compa
nheiros de congregação do padre, ele 
havia recebido carta de Dom José 
comunicando-lhe que ao retomar 
não ocuparia seu antigo cargo. 
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de vários setores .. , relembra.O Movimento de Defesa dos 

Favelados e Moradores de Áreas 
Carentes (MDF) lançou, ontem, 
nota repudiando decisões do ar
cebispo de Olinda e Recife. 
Dom José Cardoso. responsabi
liz.àndo-o pelo retrocesso na li
nha de atuação da Arquidiocese. 
Mesmo não tendo vínculo com a 

_Igreja, o TvIDF diz que não pode
ria calar {X)rque os fatos atingem 
entidades e companheiros que 
_sempre a{X)iararn os favelados e 
carentes, e representam medidas 
ditatoriais e reacionárias. 

O retrocesso. agora. toma-se 
claro. segundo o MDF. com as 
punições aos setores progressis
tas. que sempre s� colocaram ao 
lado da classe trabalhador� de 
acordo com a opção preferencial 
pelos {X)bres. "Dom José não 
aceita essa opção· e, · a fim de 
combatê-!� convoca a Poifcia 
para reprimir campoaese.s. pro
move cassações. censuras e ex
pulsões. o que nos faz recordar a 
época da ditadura militar", 
compara a nota. 

� chamada de ilegal pelo arce
bispo. à Comissão de Justiça e 
Paz. proibida de se manifestar 
sem a autorização da Arquidio
cese. ao Instituto de Teologia do 
Recife e SeminMio Regional do 
l":lordeste II, obrigados �pelo Va
ucano a fecharem suas portas até 
o final do ano.

E ainda ao a.n;ebispo emérito
Dom Hélder Câmara, a quem se 
tentou impor silêncio sobre os 
acontecimentos polêmicos da · 
Igreja Regional. e aos padres 
Reginaldo Veloso, Felipe Mal

·let, Bruno Bibolet, Gildo Geily,
Cláudio Dalbon e Mário Fellipi,
ameaçados de punição por desa
gradarem a Dom José Cardoso.

Diz á nota que o retrocesso 
na Cdria Metropolitana se fez 
presente desde a posse de Dom 
José Cardoso. há quatro anos. 
"Em dezembro de 1985.enquan
to {X)liciais reprimiam os favela
dos de Coronel Fabriciano, na 
linbiribeira. o arcebispo preten
dia celebrar a Missa do Galo no 
Quartel do Dérbi. fato que não 
se consumou devido às pres5Ões 

O MDF presta seu apoio e 
solidariedade aos camponeses de 
Pitanga n. em lgarassu, expulsos 
do Palácio dos Mangúinhos por 
{X)liciais militares convocados 
por Dom José Cardoso, aos pa
dres Tiago "Thorlby e António 
Maria Guerin, afastados da 01-
ria, aos leigos Paulo e Sandra, 
impedidos de participar de um 
encontro de comunidades de ba
se,- à ComissãC\ Pastoral da Ter-

A oota do l.VIDF termina
aconselhando o arcebispo a re
fle ti.r a reconhecer os erros que
vem cometendo na condução da
Arquidiocese .... Coloque� no
caminho da luta por um mundo
novo, onde tenha.mos uma socie
dade democrática, justa, livre e
de igualdade para tcx:los".

•_t � \� r��•,. 
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Abaixo-assinado contra 
afastamento de Guerin 

Um abaixo-assinado com 216 
assinaturas, desaprovando o arcebis
po de Olinda e Recife, Dom José 
Cardoso. por afastar da Cúria Me
tropolitana o padre francês Antônio 
Maria Guerin, foi entregue ontem 
por representantes do Conselho de 
Moradores de Tot6, Sancho e Co
queiral (todos ligados à Paróquia de 
Tejipi6) ao vigário da Arquidiocese, 
· monsenhor" Isnaldo Fonseca, e ao se
cretário-geral do Regional Nordeste
D da CNBB (Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil), Dom Francis
_co'Austreg�silo ... , - .. ----_ - . �
\,4 .:, J ... , ... ,.. • • • • 4 • .... t • 4�· 

,1, c .. ,tNo.· · documeoto,-os moradores
das três comunidades se dizem indig
nados com o procedimento de Dom
José Cardoso (ele está em Roma e s6
retoma no final do mês), porque o
padre Antônio Maria, durante os 14
anos de serviço à Paróquia de Teji
pi6, deu "fiel testemunho de seu
compromisso na luta com o nosso
povo oprimido e explorado".

E destacam que a caminhada do 

padre Antônio Maria no meio dos 
pobres se faz maior do que qualquer 
decisão do arcebispo. "Ê ela que o 
Julga e o legitima", dizem os assi
nantes. acrescentando que além de 
tristes estão preocupados com o fato. 

� do doouoento 

Uma comissão de 12 pessoas foi 
encarregada de levar o abaixo-assi
oado à Cária Metrooolitana. onde foi

atendida pelo administra<!_or-finan
ceiro Jôão Bosco Gomes. Ele não re
cebeu o documento, esclarecendo sua 
função, mas encaminhou os repre
sentantes do Conselho à Paróquia da 
Soledade, para falar com monsenhor 
Isnaldo Fonseca. 

Antes de deixar o prédio da Ar
quidiocese, a comissão entregou o 
abaixo-assinado a Dom Francisco 
Austregésilo, bispo de afogados da 
lngazeira (PE). Ele garantiu levar o 
documento ·para a reunião dos 20 
bispos do Regional Nordeste II (Per
nambuco, Paraíba. .Alagoas e Rio

Grande do Norte), a ser realizada de 

5 a 6 de outubro. em Arapiraca (AL)� 
"Nem s6 de ação nem s6 de 

oração vivemos, pois temos que.bater 
as duas asas". afumou Dom Francis
co ao receber o abai�o-assioado. 
Monsenhor Isnaldo Fonseca, por sua 

. vez, ap6s encontrar os representantes 
dos bairros do Tot6, Sancho e Co
queiral e ler o que lhes foi entregue, 
não fez comentários. Limitou-se a 
dizer, brincando, que "ouerem acabar 
com o bispo", ou seja, éom Dom José 
Cardoso.· 
_, ___ � ·- Padre Amõoio Maria -

" ·o sacerdote, que M ·19 anos 
trabalha na Cfuia, vinha coordenan
do a Pastoral dos Jovens do Meio 
Popular. Há nove meses padre Antô
nio Maria, pertencente à Congrega
ção do Prado. viajou à França para 
gozar férias e submeter-se a trata
mento de saúde. Segundo compa
nheiros de congregação do padre, ele 
havia recebido carta de Dom José 
comunicando-lhe que ao retomar 
não ocuparia seu antigo cargo. 
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Crise Igreja na 
• 

vai 

.ser debàtida na A CO · Di�e�as entidadtas católicas ligadas _ mara e lfle impõe silêncio, por ele ter se ; à Ar9u1d1ocese, além das pastorais, co- Pf?ml;}ciado discretamente contra essas "' mumdedes de base, religiosos e mem- coisas . brosJo JteÀ. e_ Seren,e. II, reeli;e:n hoj!!. Durante a vigília, os religiosos a na-ne s e ª·- çao Catohc� Operaria, mfils lisaram ainda junto com as comunide-ume reumeo para avaliar o quadro de d " · -crise em que se encontra e I re ·a bem es por que estas co_1sas esteo aco!1te-
como o resultado das mobilizf - J s 'acon- cendo, e o que fazer diB?te de tu�o isso, 
tecidas no último final de sem�e e or bem como � forma de a3uder os bispos e 

fim traçar as diretn'zes are · ! 
P toda a IgreJe a entender e abraçar esse ' p O JeJum, · ·t d I · d V · que acontece sexta-feire, durante todo O 

novo Je� o e ser g'f,eJa o aticano li, de 

dia, em frente à Basílica do Carmo. . Medellm e Puebla . O documento refle-
0 final de semana foi marcado por tiu também de funna cxntundente: "Está, 

uma série de vigílias nas diversas comu- claro que tem gente querendo que a his-
nidades, qu&- p�longaram as missas do tória volte para trás, que I?ª Igreja tudo s�bado em 1_?818 duas horas, co� re�e- volte a ser decidido e pensado de cima 1:oes e oraçoes .ª��re a �t�el s1tua;:eo. para baixo. Tem gente querendo impe-Durante estas vigihas, foi hdo um doeu- dir a caminhada das comunidades e a men� elaborado pela comissão de arti- participação dos cristãos na mudança eia . culaçao das comunidades e movimentos sociedade". populares junto com a comissão de mo- CARTILHA biliz�ção do Iter e Serene II. E: feita uma . Enquanto isso, religi0808 q_ue p�i-

' alusao ao período da "grande virada na ciparam. do encontro em Campma 
vida de nossa Igreja quando há mais ou Gran�e. informaram quefrovav�lmente • . . . e partir desta semana ser posta e vende .menos 25 an?� nossos _!>1�pos pa_rticipa- e cartilha elaborada pele equi de edu-ram do Concilio Ecumemco Vatice�o !1 ca_ção política no Re�ional �deste II e voltar.aw de Roma com uma nova 1dé1a sobre as eleições presidenciais. : de l�Ja 1·. d d . . . O encontro tratou de vida religiosa : el9) 1ca a to a a _treJetór ia do tra- inserida e O compromisso político. Se b�lho feito nas comun.1.ded�� desd1: en- discutiu a participação pohtica nos · tao, o documento enfa.1ze: A _partir de vári08 organismos mtermediários e fo-

,1985 começaram as coisas a dar marcha- ram vistos, essencialmente. três pontos: 
.ré. Novos bisp<'S foram nomeedos para "um estudo da análise da realidade em 
Dal!!l região. E logo cedo o povo das comuni- que se vive ; um estudo· sobre as ferra-
'.d�des começou a sentir as diferenças. me�tas da transformação política des�a 
N1�gu,ém se enganou". Em se�ida é ci- realidade, e P?r fim, a mística e retlexao 
tada uma série -de pessoas e institui�es, de_ fé que m_oti;�·a e sus�enta esse compro-
destituídas ou i:;unidas pelo arcebispo, mtBl!O político , �ºIT\º mformou o profes-
. l · 'sód' d D Héld . "F' sor do Iter e art1ct..ador das Cebs. Ro-,mc us1ve o ep1 . 10 e ?1? er. _1- berto Vaderploeg. Participaram· do . :::ialmen�, o bispo auxiliar dom Joao evento, segundo ele, 500 pessoas ao todo, �vangehst_a Terra r�preende nosso qu�- c?m a presença de quatro bispos do Re-.ndo arceb1Spo emén to Dom Hélder Ca- g1onal. . . . . . . _;; . 

. , ' 

- . . 

·Favelados condenmn pwiição
. 'da Arquidincese à Comissão

mou devido à pressão de vários setores", assinala a nota, acrescentando mais adiante que o arcebispo é contrário à op-
· A coordenação regional do MDF. o Movimento de Defesa dos Favel!l.dot1 e Moradores de Areas Carentes, classifi·cou, ontem, de "ditatoriais e reacionárias" as decisões da Arquidiocese de Olindà e Recife de censurar a Comissão de Justiça e Paz. e de punir religiosos e \eigos católicos. A entidade se acha prejudicada pelas •medidas, porque afirma que os punidos são pessoas que sempre deram apoio às suas lutas em favor dos menos favorecidos. 

Para os coordenadores do MDF, que fizeram o repúdio às medidas em nota oficial, "tais fatos significam um retrocesso na linha de atuação da Arquidiocese, o que'já se notava a partir da posse
do atual arcebispo, pelas suas atitudes e declarações conseFVadoras". Com coordenações org!WiZad!/,8 em 14 estados do País, no Reéife, o MDF sempre contou coai o apoio e a aasessoria jurídica da Có'missão de Justiça e Paz e da Comissão Pastoral da Terra. · Resgatando episódios passados, o MDF lembra, na mta de repúdio à Arquidiocese, que já em dezembro de 1985, 
enquanto policiais. reprimiam os fav:!lados de Coronel Fabricíano, na Imbiribeira, dom José Cardoso Sobrinho pretendia celebrar a Missa do Galo no Quartel do Dérbi. "O fato não se consu-

ção .weferencial pelos pobres. 'Agora, se torna claro, com as puni
ções aos setores progressistas, que sempre se colocaram do lado da classe trabalhadora, de acordo com a opção preferencial pelos pobres, que dom Jose Cerdoso Sobrinho não aceita essa opção e para combatê-la, convoca a Polícia pare reprimir camponeses. promove cassações, censura, expull!OO etc. - o que ncw · faz recordar a ét><>ca da ditadura militar. Est.as a� são opostas ao ensinamento de Jesus Cristo", diz o documento do MDF. Além de repudiar as decisões da Arquidiocese, o MDF se solidariza com o arcebispo emérito Hélder Câmera -que teria sido censurado; os padres Tiago Thorlby e António Maria - que foram expulsos; os camponeses de Pitanga I e II; os leigos Paulo e Sandra - que foram impedidos de participar do Encontro das ComiaiEs Eclesiais de Basa; integrantes da Comissão Pastoral da Terra; a Comissão de Justiça e Paz; os alunos e professores do Iter e Serene I1; 
e . os padres Reginaldo ·;.,�080, Felipe Mallet, Bruno Bibolet, Gildo Gelly, Cláudio Dalbon e Mário Fellipi - que estão proi�idos de falar sobre as m_edidas da Arquidiocese. · • 



de 40 en....,� à 
·Comissão.de Justiça e

• Cerca de quarentã entidades civis e
religiosas, inclusive a Ordem dos Advoga
dos do Brasil, assinaram uma carta aberta

.a _po_pulação, publicada nesta edição do 
DIARIO DE PERNAMBUCO,- "para ex
preasar publicamente o apoi9 e a solida
riedade à Comissão de Justiça e Paz". A
carta diz "entender que a medida discipli

•nar de que foi objeto a referida Comissão
atinge a todos nós e a toda a sociedade
pemambÚC/ma".

� O conteúdo do documento foi reti
·rado do ato de desagravo à ComiBBão, pro
, movido na última terça-feira, no auditório
�da OAB/Seccional Pernambuco. "Reuni
,dos no mesmo auditório que foi palco de 
;homenagem a d. Paulo Evaristo Arns", 
"'Começa a carta, cujo texto final foi discu
: tido com algum.as das entidades que a as
•sinaram, sexta-feira, em reunião na sede 
:da Ação Católica Operária (ACO). 
: Mostrando a atuação da Comissão de 
rJU8tiça e Paz durante os seus 13 anos de 
·existência "que inspirada pela presença

,. 

i 
' 

fortificante e iluminada de dom Hélder 
Câmara, tornou-se símbolo da resistência 
popular contra o arbítrio, a violência ins
titucionalizada, a opressão e autorita
rismo", a carta iustifica o ?Osicionamento 
tomado pela CJP contrário à decisão do 
arcebispo d. José Cardoso. 

"Foi por coerência com esta prática e 
este testemunho que a Comissão 
posicionou-se contra a presença de poli
ciais militares para impedir o acesso doe 
camponeses à residência do arcebispo", 
diz o documento. Segundo afirma, "a CJP 
não pode ser calada e precisa continuar 
exercendo seu papel_ de denúncia e defesa 
doe direitos doe empobrecidos". 

Concluindo, a carta diz que as enti
dades que a aBBinam, "unem-se às cente
nas de pe88oas que já se solidarizaram 
com a Comissão de Justiça e Paz, na cer
teza de que Pernambuco continuará 
valendo-se sempre da presença firme e 
ação oportuna da CJP na defesa da digni
_dade e da vida dos humildes". 

, ... 'f ., J ,.  ..
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NOTA ·À.POPUl:AÇÃÓ V/ 

Nós, Entidades abaixerassinadas. reunidas no mesmo auditório da OAB-PE que recen
temente foi palco de ho.menagem ao Card. Dom PJulo Evaristo Arns, por ocasião da en
trega da Medalha Dom Hélder Câmara de Direitos Hurr.anos, queremos expressar publica
mente nosso apoio e solidariedade à COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ de Olinda e Recife, por 
entendermos que a medida disciplinar de que foi objeto a referida Comissão atingiu a nós 
todos e a toda a sociedade pernambucana. 

Nos anos difíceis da ditadura militar, numerosos perseguidos e presos políticos en
contraram na Comissão Justiça e Paz o único apoio para superar situações extremamente 
penosas. Milhares de pessoas humildoo, em busca de chão P'ara morar e viver, sabiam p<r 
der recorrer a qualquer hora à Comissão Justiça e Paz, na certeza de encontrar a orienta· 
ção e a defesa competente e desinteressada por parte dos advogados da mesma. 

Ao longo de seus treze anos de ação profé�ica, a Comissão Justiça e Paz, inspirada 
pela presença fortificante e iluminada de Dom Hélder Câmara, tornou-se um símbolo da re
sistência popular contra o arbítrio. a violência institucionalizada, a opressão, o autorita
rismo. Foi por coerência com esta prática e este testemunho, que a Comissão posicionou-
se contra a presença de policiais militares para impedir o acesso dos çamponeses à resi--
dência do Sr. Arcebispo. 

· · 

E é por tudo isso que afirmamos publicameme: a COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ não 
pode ser calada. ela precisa cominuar exercendo seu papel de denúncia e defesa dos direi-
tos dos empobrecidos, porque é para isso que ela foi instituída.e tornou--se hoje um patri-
mõnio de toda a sociedade pernambucana. 

Unim<rnos assim às centenas de pessoas e entidacies que jà solidarizaram-se com a 
Comissão, na certeza de que P.ernambuco continuará valend<rse sempre da presença firme 
e ação oportuna da Comissão Justiça e Paz na defesa da dignidade e da vida dos humildes • 

. Assinam: Ren<Nacão • Cristã do ·Brasíl - Fed�ão das Associaçãos de C. Amarela -
M01,iniento Nacional Meninos e Meninas de Rua - Associação das Domésticas - 'D.A. lter -
Sindicato 'Saúde e Previdência - Associação Educadores das Escolas Comunitàrias - Sindi
cato dos Advogados - Rede de Alfabetização de Casa Amrela - Conselho Moradores Nova 
Descoberta - Moradores do Canal da Macaxeird - Moradores da Vila Esperança - Morado
res do Monteiro - Comissãp Regional dos Presbíteros - Obras Frei Francisco - Ass. Mora� 
dores Amaro Bn,nco - A.C.O. - Seminãrio Regional Nordeste li - Apenope - ADUFEPE 
CPT Nordeste - D.A. Direito da Católica - Movimento Maristela Just - Centro Luiz Freire -
DCE Unicap - Gruponove Assess. em Comunicação - Professores do ITER - Centro Cultu
ral dos Peixinhos - CEBs Recife - Movimento Jovens do Meio Popular - Comunidade da 
Charneca - Pastoral da Juventude Estudantil - Santa Casa de Misericórdia - Movimento 
Unificado Constituinte Popular - Conselho Moradores da lmbiribeira - Ct1ntro Estudos e 
Ação Social - CENTRU - FEMEB - Instituto Avança Recife- GA.JQP - P<1storal dos Pesca
dores - Datacond - Fori.Jm Mulheres de Pernambuco - União Moradores Alto José do Pi-
nhp - Secretaria Assuntos Jurídicos Jaboatão - ASTRU - Representames do PT, PSB, 
PC do B. PMDB, PSDB - OAB-PE. 

Recife, 05 de setembro de 1_9B9 
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r. OI Encontro Regional Nordestino de Padres Casados encerrou-se ontem com umamissa celebrada por um sacerdote vindo de São Paulo, embora o número dest'es "minis�ros de Deus" no Recife ultrapasse a casa dos 200. O evento - preparatório para o IX Enc�ntro Nacio�� e o I Latino-americano de Padres Casados marcados para janeiro pró�imo, em Curitiba - resultou também numa moção de apoio aos inte[irantes do ITER e</o Seminário Regional Nordeste II que, até ó final do.ano, terão suas a'ú1..idades encerradas por ordens do Vaticano. Uma "carta aberta aos irmãos presbíteros do Nordeste" foipreparada, cómo solidariedade dos 150 padres da ativa aos casados durante o encerramento da reuni�o da Comissão Regional de Presbíteros, ocorrido em agosto, na cidade
do Crato, Ceara.· . . 
,, 

----------------- Goretti Moura ------------------

Segundo o documento 
dos sacerdotes da ativa, 
fica claro o reconheci
mento e o apoio desta 
parte do clero da Regional 
Nordeste II ao trabalho re
alizado pelo Movimento de 
Padres Casados e Associa
ção Rumos - entidade civil 
·que congrega 2.100 padres
casados dos cinco mil exis
têntes no Brasil.

Os 150 pad�es afir-. 

main, entre outras coisas, 
que "quando se reconhece 
pública e oficialmente que 
70% das comunidades ca
tólicas no Brasil não po
dem celebrar a Ceia do Se
nhor, no Dia do Senhor, 
por falta de ministros orde
nados, vê-se que.tantos de 
vocês bem gostariam de 
prestar esse excelso ser
viço, �as estão proibidos. 
Até parece que o matrimô
nio é um delito" até parece 
que a lgr.eja valoriza mais o 
celibato, esquecendo-se do 
valor da eucaristia. 

Como resposta a este 
apoio e comunhão de 

· idéias, os padres casados
declaram na carta aberta
que, "de iato, isso não se
justifica, quer seja à luz do
Evangelho quer nas práti
cas dos primeiros cristãos,
o fortiori à luz dos sinais
dos tempos, a imposição
da Lei do Celibato como

• mecanismo de cóntrole do
·Poder Sagrado".
. O documento do en-

• l contro, encerrado ontem,
· JJO Cecosne, utiliza-se tam
bém das palavras da Co
missão Regional de Presbí-

.. teros, quando chama a
atenção dos perigos da Lei
pr e v a l e c e r  s o b r e  o
Espírito, o Direito Canô
nico sobre o Evangelho, as 
tradições humanas sobre 
as exigências novas da
vida atual. · Isso, porque
acreditam que resultaria .

.., ----

. 

no esvaziamento da .. maJs 
bela conquista do "novo 

. pentencostes ·• que foi o 
Concilio Vaticano II, -a sa
ber, .uma Igreja antes de 
tudo Povo de Deus (sic)" .. 

A Carta aberta rea
firma a disposição dos pa
dres casados em serem 
"membros ativos de uma 

· Igreja comprometida com
a caminhada do povo so
frido do Nordeste".Mais
do que isso, "comprome
tida com o Reino de Deus,
aqui e agora, em meio as 
realidades, instâncias e vi
cissitudes da vida hu- ·
mana, Igreja coi;nunhão e .
missão". Ao final. frisam
que "nos identificamos
com vocês, aceitando esse
testemunho do nosso sa. 
cerdóció matrimonial".· 
ITER SERENE

No que diz respeito à
moção de apoio aos inte
grantes do !ter e Serene, os
padres casados "confiantes
no espírito de abertura e
diálogo inerente ao Evan
gelho, manifesta solidarie
dade aos inte�antes des
tas entidades' . E alimen
tam a esperança de que as 
dissoluções não se concre
tizarão.

Quanto ao porquê do
ato litúrgico ser realizado
por um padre vindo de São 
Paulo, dois foram os moti
vos que levaram a Comis
são do Encontro optarem
por um sacerdote de uma

congregação não ligada 
hierarquicamente à arqui
diocese de Olinda e Recife . 
Primeiro. a recusa de al
guns· presbíteros de cele
brar a missa, temerosos da 
possibilidade de sofrerem 

. répresàlias do arcebispo 
dom José Cardoso. 

Depois, a própria co
missão achou por bem não 
expor nenhum colega, evi
t a n d o  assim.  chamar 
mesmo aqueles que con
cordariam em celebrar a 
missa. O presidente da-�
sociação Rumos, o ex
padr€ Felisberto Almeida. 
no que se refere a esta si
tuação.disse, ontem, que já 
é comum, encontroR lo•·ais 
de padres casados, pr � 
da ativa e atê arcel ,.ios 
abrirem esses event0 . 
Aliás. em cidades do l\ta
ranhão e Paraná, como 
Londrina, os padres casa
dos de alguma forma são 
chamados para atuarem 
na Igreja. . 

A carta aberta aos pa
dres da ativa será publi
cada no Jornal da Associa
ção Rumos e cópias serão 
enviadas ao presidente da 
Comissão Regional do 
Clero para distribuir junto 
aos presbíteros. O encerra
mento do I Encontro Nor
destino de Padres Casados 
contou com a presença do 
senador Mansueto de La
vor : padre casado e presi
dente de honra do evento. 



Padre Benno: Primeiro o reino 
de DeUS, depois ·sllWar a alnif!, 

''Família: �ja Doméstica" foi o tema rece o padre Públio, representaria uma volta ao 
que esteve em discussoo ontem no I Enrontro Cristianismo Privativo. Isso. porque. da época 
No�estino de Padres Casada; e man:rou que, _ d�. Cristo até o século VIII o que existiam eram 
mwto ainda vai-6e debater sobre este assunto-- ljm!jas domésticas e inexistia a burocracia da 

· central do IX Encontro :-.íacional e do I Enron- atual. Por outro lado. acredita que a carência
tro Latino-Americano de Padres Casados, .. _cie padres nos dias de hoje diminuiria ou até
mareados para janeiro -de 90, em Curitiba. O acabaria pois. além dos padres casados, oum:s 
professor do Curso de Teologia do Mosteiro de integrantes da comunidade poderiam avançs.r 
São Bento, Lermen Bemio (ex-padre com 54 na evangelização. 
8.D03, casa.do há 14 e pai de uma menina de O presidente da Associação Rum0&-enri-
12), analisa esta nova J.greja como uma crítica dade civil que congrega padres casados-, Felis-
ao atual modelo eclesiástico que define o clero berto Almeida. diz mais:· "Esta nova Igreja não 
celibatário por um modelo individualista e com seria um privilégio apenas para os padres casa-
decisões centralizadas no Vaticano. da;, afastados dos templos e do seu ministerio. 

Ele diz, também, que o objetivo maior mas de todos. de,de que com critérios". O que 
não é salvar a alma, mas construir o ''Reino de não significa a desvalorimção do padre celiba-
Deus" dentro de uma sociedade� justa O t.ário, dei.""W. bem claro o funcionário da Em-
E'_rofe!l!OI' da Unicap e decano do C.entro de bmpa em Brasilia, casado e com dois filha,.
Teol� e Ciências Humanas, no entanto, Quanto à necessi_dade de o celibato, para
trata da fumilia num sentido mais amplo, autoridades do clero, ser uma cc& essenc1a.L o 
como tendênci.a de umas pef:l()!l8 se associar a coordenador do Mo1.imento de Padres Casaàce 
outras, coexistindo dentro de uma maior valo- do Recife prefere prar pe.lavras de São Pauio, 

· rização do leigo dentro da Igreja. na Bíblia: "Quem dese.)8. ser bispo deseja uma 
Para o coordenador do Moviment.o de Pa- boa casa, contant.o que seja homem rie urna só 

dres Casados no Recife, Públio Caindo, os mulher, eduque bem os filhcs, não seja dadu à
• · questionamentos sobre o assunto são vários. . -violência e ao muito vinho. preocupado exclusi-
. Ele defende � ·'b,-eja doméstica" no sentido �ente com o que mais importa_à �ja: ��-. real e metafürico, baseando--se em documentt:e rur todos os filhos de Deus que estao di.<ipe� .

papais de que a familia deve ronstituir um O encontro será encerrado hoje, pela ma-
santuário da Igreja. Mais do que isso, declara nhã, no C.ecame, com celebração de uma 

· haver várias correntes estudando o·tema, pois missa pelo padre Primo Trech. da Congrega-
levando em ccnsideração a familia no sentido çào Italiana Jesus Sacerdote, que no Brasil tem 

. mais restrito, os solteiros e Centros Edesiásti- sede em São Paulo. ·Esta ordem foi fundada 
'· cai de Base estariam fora das mudanças. pelo padre Mário Venturini com o objetivo de 

ORIGENS . cuidar dos padres, principa.hnente os velhai e 
Ao mesmo t.empo, esta nova Igreja, escla- egreBJS. l 

t:..'...:..,._ ... -
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Ign(a, a cri§e .da
AFOGADOS DA INGAZEIRA - à Igreja a sua verdadeira face, ou quis 

Aluno fundador, em 1961, do Semi- t-0má-la mais parecida com a Igreja 
nário Regional do Nordeste II, sediado original. foi mál-entendido, chamado 
em Olinda, padre Francisco de A ... <ISÍS de inovador, pro�ista, "protes-
Rocha

,.__ 
ex-vigário da ParQC1uia de ;:,,.;_ tantJf'1 e,. em· n<HlCB dias, de canu-S. do twsário, em serra Talhada; de nista' . 

Amaraji, na Mata Sul e data cidade. "Não nos deve interessar. o que 
onde atualmente vive, disse, ontem, nos chamem. Interessa-nos, sem dú-
que apesar do vivo interesse em acom- viêia. o aue Jesus J1o.q mandou fazer: 
p!illhar a atual "crise na Igreia do ''Ficai no mundo"... ·'fde per t.cm o 
Nordeste II" "é com muita tristeza mundo e pre�i o Evangelho a roda 
que o laço". criatura" ... , Não tenhais medo" ... 

· Acrescenta que a Imprensa usa "Estai preparados" ... e tantos outros
de sua linguagem. da maneira de falar ensinamentil! q1.2, ,nem de longe, se IN!e--
ch mundo, da ncmerx:latura. i:xil.itica melham com a formação que certas 
quando s<: refere à situação da fareja, autoridades eclesiásticas estão .que-
e o leitor, o ouvinte ou o telespectador, rendo im-por aos 5túe se preparam 
que faça suas comparações, aumente pªra contmuar a Mis..'lào do Divino 
suas duvidas, ou tire suas conclusões. Mestre". 

"Alguns amigos têm-me procu- "Fui, com muita alegria, aluno 
rado para saber a minha opinião sobre fundador, em 1961, do Seminário Re-
o problema e até insinuam para des- gional d_g_ Nordeste II, sediado em 
cobrir de que lado me encontro. Ora, Olinda. Eramos uns 80. Só do Ceará, 
não posso estar de nenhum lado, a viemos 22. A Igreja renascente, refon-

. não ser que seia o lado cert-0, o lado da tizadora, comandada pelo grande 
verdade. E o lado da verdade, �em papa João XXIII, exigia de todos, 
nos mostrou, foi o próprio Cristo. Para uma reflexão, uma volta às oriy.ens. 
ele não existe Igreja conservadora ou Para que essa idéia de renovaçao ti-
Igreja progressista. Quem faz essa d.is- vesse êxito, nada melhor do que inves-
tmção somos nós. tir na "formação sacerdotal". Para 

lgreia é uma só, desde o dia de isso, o Seminário de Olinda- reabria 
sua fundação. [JQ"eja-comunidade, !luas portas, aproveitando o que havia 
Jgreja-povo de Deus, Igreja dos Jl07 de bom e de positivo, na história e na 
ores, I�ja-encontro de umãos. nao é tradição daquela Casa, e dando a elª, 
invençao da "Igreja Progressista', o S8Ilgtle novo e à aragem de João

: como dizem. Foi mvenção do próprio. XXII
r

'. 
· Cristo. Desde o início1 portanto, que Pf:S NO · ela deveria ter sido assun. Padre Assis Padre Assis Rocha enfatiza que a 

disse que foi a vaidade dos homens equiJ?e dirigente e docente do "novo 
que dirigem· a Igreja, o seu atrela- Semmário Regional do Nordeste, não 

· mento ao poder político e econômico o poderia ser melhor do que aquela. Sa-
eeu medo de assumir a luta vela oaz e cerdotes e leigos, escolhidos a dedo. 
pela verdade, "a covardia de muitcs p:ir D. Cariai Ccelro, davam tudo de 
deles, na busca da justiça, que fize.. s1, para que aquela tentativa de for-
.raro a Igreja passar pelos vexames que mar padres oora o Nordeste.· desse 

- estamos presenciando agora, tantas muito cert-0. 1'E D. Carlos não era um 
vezes, vividos também, '.em toda a "agitador" ou um "comunistazinho" 

• sua história". E arremata: ctesmiolado como alguns caracteri-
"Jeus Cri.'!to prometeu: ''Eu· es- zam, quando vêm alguém com idéias 

tarei convosco todos os dias até a con- renovadas". E prossei;(Ue o sacerdote: 
sumação dos sécul08". Toda vez que "D. CarlCl! era sim, um hanem oo

, um cliri({ente da I�eja deixou de acre- �s no chão . .t:ntendia,,_, já �a�ela 
. ditar nISS-O, acreaitou mais nos ho- epoca, antes mesmo do 1..,oncího Ecu-

mens do que em Cristo, confiou mais mênico ser convocado; antes ainda do
· �a PQ).ícia do au_e nª verdade. �aue- golpe militar que muaou nosaa estru-
JOU dl8Dte da ')}-1St1ça � da paz , ele tura política, a necessidade de se for-
traiu Jesus Cnsto, deu:ou ae ser a marem sacerdotes, como Cristo que-
Igreja que Ele nos legou. Tanto faz ria: "para g mundo", "sem medo", 
isso, nos dias de hoje, como em tem- "preparados" para continuarem a 
tl08 �9tos" missao de evangelizar aqui no Nor-

·'uru per 'que eu d.iEe, noo se tm- deste. 
tar de problemas entre Igreja conser- "Foi dura essa caminhada. Di-
vadora e Igreja progressista. A ver- ficilima. Incompreensões, de todos os 
,dade é que, sempre que alguém quis lados, surgiram, interna e extema-
�proximar-se maIS da "fonte", ou dar mente, mas o Seminário Regional do 

. -----�_...,..-�,--,-----'------
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Nordeste não fugiu da sua missão. 
Enfrentou os altos e baixos das "on
das" que o rodeavam. Aos poucos, 
deixava de ser tima "tentativa" para 
ser uma "experiéncia". Vigiada, sem 
dúvida, olhada com desconfiança. fis
calizada, mas sempre, muito respei-
tada. · . 

"Também. pudera. Desacred1-
ter na idoneíãade ·e seriedade de uin 
Marcelo Carvalheira ou Arnaldo Ca
bral, a quem cabia a direção maior, 
ou na profundidade de conhecimentos 
de um Ariano Suassuna Luís Sena, 
José Comblin, �ewton Sucupira ou 
Zildo Rocha, só para lembrar alguns, 
era, realmente,· ter má fé, má von
tade. Seria não aceitar a evidência doe
fatos. 

"Nesses 28 anos de existência, o 
Seminário Regional do Nordeste for
mou mais de 50 padres, mesmo en
frentando os grandes abalos sofridos 
pela Igreja conciliar e pál-conciliar: 
mesmo convivendo com um sistema 
político iníquo, como o que nos legou 
a ditadura. 

"O Seminário Relrional. venceu. 
;em dúvida, as pi<res . crises, tendo 
sempre, à sua . frente, pessoas idê:neas 
e senas, como Francisco Leônidas, 
Luih Antônio. Mário Chechi. • Luiz 
\y'ell, so para citar alguns. � a_ saoei:io
ria e orientação de Domen1CO Cor
mie Sel:&--iiID AtmAnch Ivone Ge
oara: Gustavo, Ernani Pinheiro e 
Claudio Sarton, entre outros. 

"E. quando se sentia mais se
guro, romo cem um razoável número 
oo candidata! ao sarerch:io, nem !!em� 
pre tido anteriormente; quando se as
sociara a um Instituto de Teologia, do 
mais alto gabarito, para juntos. terem 
mais força e d.aiem continuidade 
àquela luta tra,ada. a tanto ternpo1 chega uma "determinacão de tora· 
pua irliar, SBT1 nenhum l"ffiJ:'eÍtO pela 
e:q,eriência vivida, pela história so
frida, ou pelo parecer _positivo, dado, 
recen_temente, pelo Visitador Apos
tólico em sua última visita. 

''Dizer que o Seminário Regional 
do Nordeste 'não corresponde à noção 
de Semináriq �taior e não oferece {IS
condiçoes mm1mas -ºª!:ª a tormaçao 
sacerdotal, e que o rrER não oferere 
uma for.nação intelectual adequada 
aos futuros sacerdotes" ... é desconhe
cer essa história de lutas, de düiculda
des, de sacrifícios. depoites insones e 
de dedicação tc1al. E desrespeitar o 
amor, a coragem . ..o t1PQio e o entu
siasmo, dados por lJ. Helcter Càmara. 
durante toda! os difioeis e d urCF anC!! 
de seu.'.'."··�-� .,_ '½nte �!!. Arn_11idio-
cese 
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Bis os vão ao P ____ a 

tirar a -limpo e_ 
Iter/ Serene 

' O presidente da Confederação 
�acional dos Bisoos · do Brasil, 
:cl. Luciano Mendes, e os arce-
-'.bispos de João Pessoa, d, José 

-.u TTTM ,Maria Pires. e do Belém do Pará, ui:..t1u 
d. Vicente Zico, que realizou no Um outro comunicedo diri
ano_passado as visitas ao Instituto gido à população pelas Co01iBBões
de Teolo�a do Recife (!ter) e ao ,de Mobilização desses dois luga
S em i n á r i  o d a  '1 á r z e a ,  de- •res, afetados pela ordem do Vati
v.erão viajar amanhã para Roma a cano, e movimentos populares,
fim de conversar com o Papa João •distribuído ontem, conclama o
-Paulo II. A visita ao Vaticano de- povo a fazer reflexões sobre o que
verá esclarecer a dúvida existente -vem acontecendo e a participar de 
entre a possível influ�cia doe rela.- .um dia diferente: O "Dia do Je
t6rioe feitos_ por d. Z1co na dec1- . jum". Este será realizado na pró
são da Santa Sé em fechar o !ter e -xima sexta-feira, em frente a 
o Serene II até o final do ano. O . Igreja do Carmo, no Recife. 
bispo vis�tador garanti1:1, ,i:_ecente-· - Neste documento em espemente, �liO ter dado opmioes �es- ·cial, é feita toda uma retrospecfavorá�e1s 808, trabalhos re�hza- 'tiva da luta que religiosos tiveramdos nestes �018 lugares cnados há cerca de 25 anos para imP.lanpara form�çao de P_adres: 'tar a "nova idéia da Igreja". 'Não 
r Esta mformaçao, vmda de -mais o Papa, os bispos e 08 padres 
fonte segura ligada à Igreja, vem "lá em cima e o povo aqui em baixo, 
comprovar que, apesar de muitos mas uma IgreJB de comunidades, 
)nostrarem-se oprimidos e temero- onde o Pov(! d': Deus assume !lª t�-

nciar a respeito refas e a m1ssao de Jesus Cnsto ,
� e�. se pronu . · diz a carta. aos ult1mos acontecimentos que 
têm abaiado os ânimos da Arqui- Logo depois, vem todo um· 
4iocese de Olinda e Recife, muitas · questionamento sobre "o que está 
iomunidades e sacerdotes vêm en- ..acontecendo atualmente" e o "que 
;centrando f?rmas . c!,e protestar �e fazer diante àe tudo isso". A
'Contra as vánas decIBoes que leva- .ação a ser tomada, além do Jejum,
:;am a crise na Igreja. é apontada a seguir: Conversar. 
r: Hoje, por exemplo

! 
haver_á Entre os temas propostos, estão:

,vigílias em várias P9:I'Oqui9:s d.a ci- ''_'Como queremos a Igreja. Comod-ade, para discutir, pnnc1pal-
mente, 0 fechamento do Iter e do vemos a atual situação, e como
Serene II. A iniciativa traz à frente ajudar aos n0S808 bispos a enten-
88 Comunidades Eclesiais de Base der esse novo jeito de ser da 1-

, d gre3"a". (CEBs) e contará com o apoio e 
agentes pastoreis, seminaristas e 
associações de moradores. 

])P 
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O celibato é um dos principais des

taques do I Encontro Nordestino de Pa
dres Casados, aberto, ontem, no Ce
cosne e que termina amanhã, com um 
ato litúrgico. O congresso enfoca a atua
ção desses "ministros de Deus" junto 
aos cristãos, que o Vaticano não reco
nhece, embora no Brasil existam pelo 
menos cinco mil J?adres casados, guase a 
metade ·dos 13 mil que vivem no País. O 
J:?residente da Associação Rumos. uma 
cias· promotoras do Encontro, Felisberto 
Almeida d1sse que "o celibato não é a 
coisa mais importante. Importante é a 
mensage_m que o padre tem para os seus 
fiéis". Mais notícias na página A-5

, 

ea 

. 
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. Fut\) Fttnttndo Gui.mão 
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_Casados: quase 50% da ativa. do Clero 
O celibato é um dos assun

tos em destaque do I Encontro 
Nordestino de Padres Casados, 
aberto ontem no Secosne e quP
será encerrado amanhã com um 
ato litúrgico. O evento - também 
um preparatório par_a o IX En-

. contro Nacional e o I Latino 
Americano àe Padres Casados, 

· marcados para janP,iro próximo.
em Curitiba - não questiona ape-

. nas a volta destes "ministros de 
Deus" à Igreja. Mas, sobretudo a 
força de atuação destes homens 
junto aos cristãos e que o poder 
papal teima em não reconhecer, 

· ignorando s4a existência, que só
no Brasil representa cerca de 
cinco mil indivíduos, quase me
tade dos 13 mil padres da ativa
no País.

Para o presidente nacional
da AssociaÇ;ão Rumos - promo
tora. do encontro· juntamente
com o Movimento dos Padres
Casados - Felisberto Almeida,
"o celibato não é a coisa mais
importante, mas a mensagem
que o padre tem para seus fiéis".
E acredita que as mudanças
ocorrerão, mesmo que não sejam
por decretos, elas virão pelas ba;
aes.

Um exemplo de que as mu
danças acontecem, indepen
dente de determinação oficial,
cita o ex-padre, hoje funcionário
da Embra?a, em Brasília, "é

- não existir nenhum decreto
quanto ao uso opcional da ba-

tina". ·no entanto, poucos a utili
zam nos dias atuais. Ao mesmo 
tempo, o presidente da entidade, 
que congrega 2.100 padres casa
dos, diz respeitar a opinião das 
autoridades episcopais, embora 
existam divergências. 
FORÇA 

O ex-padre Felisberto Al
meida declara que o Movimento 
dos Padres Casados no Brasil é 
hoje uma força que incomoda 
pela presença e atuação, pois não 
depende da Igreja para traba
lhar. Aliás, a própna Rumos é 
conseqüência da organização 
desta mobilização iniciada nos 
anos 70 e que fundou a entidade 
em 87. 

A verdade é que a Igreja Ca
tólica no Brasil, a exemplo do 
que acontece em outros paises, 
tem deficiência no seu quadro de 
ministros. No mundo, são mais 

. de cem mil padres e apenas um 
pouco mais de 10% estão no Bra
sil. Em relação acerca dos cinco 
mil padres casados no Pais, 410 
estão no Nordeste e deste mon
tante, 130 no Estado de Pernam
buco. 

Estes últimos números po
deriam somar e juntar for�. 
acredita o jornalista Félix Ba
tista, ex-padre. Mas do que isso, 
crê na continuidade da Igreja do 
Povo e que o celibato devena ser 
uma opção do livre arbítrio, 
mesmo porque não existe nada 
bíblico sobre o assunto. A pró
pria posição como "ministro de 

o,, ...... m•.1itos estão repensando e '. 
refletindo neste encontro que ; 
também conta com a presença • 
de mulheres e filhos de ex- : 
sacerdotes. 
PROGRAMAÇÃO 

Hoje, o encontro se deterá · 
no tema: "Familia: Igreja Do- , 
méstica", assunto central para'. 
os eventos de janeiro, no Paraná. '. 
que até o momento já tem sete· 
países latino-americanos inseri-· 
tos. Ontem foi d;..."<:utido "Huma-: 
nisr,no", "Comunicação", "Eco-: 
loF:i a", "Direi tos Humanos" e . 
"Violência Rural" e "Urbana". '. 

No que diz respeito às últi-: 
mas ações do Vaticano orde-; 
nando o fechamento do ITER e• 
do Seminário Rerional de Teolo-. 
gia da Várzea, o -grupo tem pro
posta de apresentar moção de re
púdio para tais _atit�des. E 
ainda, uma de sohdanedade a. ·· 
Comissão de Justiça e Paz, que, 
vem sofrêndo ataques do bispo 
da Arquidiocese ae Olinda e R�-; 
cife, dom José Cardoso Sobn-: 
nho, segundo eles. 

O ex-pa� Félix diz que: 
"não desejamos uma Igreja desu-1 
mana" que padn,s e seminaristas 
sejam pers!!gUidos. Como .ex ... 
aluno do ITER, analis_a sua p�-
sagem _por lá corno muito sat1sta� · 
tória. Para este encontro vieram 
cerca de cinqüenta pessoas entre: 
oe padres e suas mulheres, sem 
contar com as crianças, havendo 
representantes do Ceará até a 
Bahia. 



Cle o progressista diz que
,

e 
•

persegu1 
Do enviQdo especial 

Bispos e padres, reunidos em 
Lagoa Seca (a 10 km de Campi
na Grande, PB), afirmam que 
existe dentro da Igreja uma 
perseguição aos "progressistas" 
por parte dos setores conservado
res. Os cléricos, que representam 
setores da esquerda da Igreja, 
participam desde quarta-feira 
passada do encontro "A religiosa 
e o religioso e seu comportamen
to político". 

O presidente da Regional Nor
deste 2 da CNBB -que integra 
os Estados de Pernambuco, Ala
goas, Par:_aíba e Rio Grande do 
Norte-, padre Humberto  
Plummel, disse que a perseguição 
aos padres chamados de "pro
gressistas" é consequência de 
uma visão ideológica conservado
ra· daqueles que estariam moven
do a campanha. ''Esta persegui
ção não fica restrita a Pernam
buco mas está em todo o Brasil." 

Em Pernambuco, o arcebispo 
de Olinda e Recife, d. José 
Cardoso Sobrinho, da ala conser
vadora, vem ·se atritando com a 
esquerda católica do Estado: Ele 
proibiu a Co_missão de J ust1ça e 
Paz de se manifestar sem sua 
prévia autorização, pediu mode
ração nas declarações a d. Hélder 
Câmara -arcebispo emérito (já 
aposentado) da mesmá diocese-, 
expulsou o padre Thiago Torlby 
do engenho Pitanga e destituiu 
seu . representante na CJP, o 
padre Phillippe Mallet. Outro 
fator agravante desta crise foi a 
ordem dada pela Congregação do 
Instituto Católico, sediada no 
Vaticano, de fechamento do 
Instituto de Teologia de Recife ' 
(Iter) e do Seminário Regional do 

o em.encon ro na
Nordeste (Serene 2). A decisão 
de fechar os dois institutos· se deu 
durante viagens .canônicas de 
Cardoso Sobrinho ao Vaticano. 

Para Plummel, existem fontes 
"dentro e fora" da Igreja que 
estão influenciando o Vaticano. · 
"Não tive acesso aos documentos 
que fecharam o Iter e o Serene 2, 
mas suponho que _ele (Cardoso 
Sobrinho) seja uma dessas fon
tes." Ex-diretor do Iter (70-77), 
que como o Serene 2 é um 
tradicional reduto da esquerda 
católica no Nordeste, Plummel 
acha o fechamento é consequên
cia puramente da visão ideológica 
da instituição." 

O bispo de Campina Grande 
(PB), d. Luís Gonzaga Férnan
des, afirmou que a ala conserva
dora da Igreja está em claro 
contraste com o modelo progres
sista. "Mas ainda é cedo para se 
fazer uma avaliação do que 
poderá ocorrer.'' 

Para um dos professores do 
Iter Luís Carlos Araújo, "há 
um �omplô do Cardoso Sobrinho 
e seu auxiliar, d. João Evangelis
ta Terra, em articulação com os 
arcebispos d. Eugênio Salles (do 
Rio), d. Lucas Moreira Neves (de 
Salvador) e d. Luciano Duarte 
(de Aracaju) para desarticular a 

. Ign;ja progressi�ta do Brasil". 
O bispo auxiliar de Natal, 

Antonio Soares Costa, dis�e que 
"a crise me causa preocupação e 
sofrimento." Ele defende a revi-· 
são da decisão de fechar os 
institutos. 

Os religiosos estarão reunidos 
no convento Ipuarana até ama
nhã. O arcebispo da P_araíba, d. 
José Maria Pires, não compare-
ceu ao encontro. (Felipe Oliveira)

Arcebisp� adverte 6 padres 
Da Su�ursal éle Recife regime militar, foi enquadrado 

na Lei de Segurança Nacional 
O arcebispo de Olinda e Recife por !er composto canção entendi

(PE), d. José Cardoso Sobrinho, da como ofensi\ a às J,orças 
está ameaçando aplicar o cânone Armadas. · 

1.373, do Código Canônico, a O padre francês Fellippe 
seis padres de Recife. Todos eles Ma[et, vigário do bairro de 
são da ala progressista da Igreja, BrasJia Teimosa (Boa Viagem), 
e defensores da Teologia da foi afastado da Comissão de 
Libertação. O cânone prevê até a Jusr.:ca e Paz, onde representava 
suspensão do ministério ·sacerdo- o ar.:ebispo. 
tal para quem critica os superio- . B::olet, também. francês, é da 
res. . pastoral carcerária, e ·Gelly é da 

As c�rtas de advertência foram pastoral dos jovens do meio 
enviadas no dia 16 de agosto . pop_lar. O padres italianos Dai
último aos padres Reginaldo bon e Mario -Fellipe são da 
Veloso de Araujo, Fellippe paróquia da Maca.,eira . 

. Mallet, Bruno Bilolet, Gilda Os padres eslrar.geiros recebe-
Gelly, Claudio Dalbon e Mario ram a advertência por defender a 
Fellipe. . perrr.anência, proibida por ·car� 

Veloso de Araujo foi destituído doso Sobrinho, do padre francês 
em julho do Conselho Regional Antonio Maria Guerrin na 
de Presbíteros e_, à época do arquidiocese. 

· 
/, 



Preside-nte da CNBB 
vai até Roma mediar 
crise na Igreja local 

-:Jc '3-3.�J 
A crise na Igreja Regional, nome dos bispos nordestinos, 

provocada pela ordem· de fecha- <!ue seja suspensa a ordem de fe
inento do Instituto de Teologia chamemo das duas instituições. 
do Recife e do Seminário Re- Enquanto isso, religiosos e lei
gional do _Nordeste II, detenni- gos da Arquidiocese de Olinda e 
nada pelo Vaticano. alcançou Recife preparam o "Dia do Je
dimensões internacionais: o pre-- jum e Oração", sexta-feira que 
iidente da CNBB, Dom Luciano vem. na Igreja do Carmo, contra 
Mendes __ vai_ a _Roma pedir, em a decisão do Vaticano. (Pág. 7). 

Família, Igreja doméstica 

Padre casa o-luta 
pelo ªP?c�tg,lado 
-TerfT1.ina amanhã o I Encontro RegionalNordesllno de Padres
Çasados, que reúne 85 participantes de seis Estados brasileiros

Om encontro inusitado começou 
ontem e estende-se até amanhã na
Fundação Cecosne: o I Enc-0ntro Re.: 
gio� Nordestino de Padres Casa
dos, que reúne 85 participantes de 
seis Estados. Durante todo o dia de 
hoje está cm discussão o polémico 
tema Fa:nflia, Igreja Doméstica, que 
signüica a administração, pelos pa
dres casados, dos sacramentos do ba
tismo e casamento e celebração de 
missa em suas casas. 

Os padres casados - em tomo do 
120 em Pernambuco, cinco mil no 
Pafs e 80 mil J)O mundo - são proibi
dos pelo Vaticano de retomarem ao 
ministério do culto e da adminis
tração ritual dos sacramentos. Em al
guns Estados, como no Ceará, por 
exemplo, os padres casados mantém 
um �!acionamento amistoso com os 

bispos, muitos exercendo atividades 
leigas e· até realizando casamentos,. 
quando da auséncia de um padre ce
libatário. No Recife, por determi
nação da Arquidiocese, eles não po
dem participar de qualquer atividade 
religiosa. 
. O padre Felizberto Almeida, 
presidente da Associe.ção Rumos, en
tidade civil criada há três anos para 
congregar padres casados, explica 
que· "não pretendemos voltar ãs 
paróquias, mas exercer o apostolado· 
!:em ligações com a att.!2! est:r'.!tu..ra de 
poder da Igreja". Esse apostolado, 
segundo ele, já r..omeça a ser implan
tado em Curitiba (PR), onde padres 
casados retlnem, informalmente, fiéis 
em suas residências, para discutir te
mas religiosos. 

O en.contro �or�tino, promo-

Entidades católicas f�zem vigília 
--rc "l". � . .:? 

Vigílias em comwúàades do Conceição, Cajueiro Seco, Ma-
Recife e da Região Metropolita- caxeira, Àpirucos, Mangabeira, 
na serão realizadas hoje para Jardim São Paulo, Jordão, lbura, 
ajudar as pessoas a refletirem todas 00 Recife. E ainda Rio 
sobre os i1ltimos ac'?ntecime�tos Doce (Olinda) Artur Lund O · envolvendo a IgreJa Católica, . ' . . gre 
principalmente o fechamento, até �aultSta) e vários _bamos das
o final do ano do Instituto de cidades de Jaboatão e Aras-
Teologia do R�ife (lter) e Se- soiaba. 
urinário Regional do Nordeste II As vigílias vão contar com a 
(Serene m.

· 
participação dos alunos do Iter e 

Até o fmal da tarde de on- Serene II e serão marcadas por 
tem haviam confirmado a reali- orações, leituras, reflexões e to
zação de vigílias as comunidades madas de posições diante dos fa
de Brasfila Teimosa, Morro da tos ligados à Igreja regional. 

vi.do pela Associação Rumos, prepara 
o I Congresso Latino-Americano de
Padres Casados, a ser realizado em 
janeiro do próximo ano, em Curitiba, 
paralelamente ao IX Encontro Na
cional de Padres Casados. Daqui 
sairão propostas que serão discutidas 
na capital p:iranaense. 

Padre Felizberto Almeida.. 59 
anos, dois filhos e 18 anos de casa
mento, tomou conhecimento da crise 
da Igreja regional e se disse triste· 
com os t11timos acontecimootos. No 
domingo, encerramento do Encontro, 
os participantes divulgam uma nota 
de apoio à Comissão de Justiça e Paz 
- proibida pelo arcebispo Dom Jos6
Cardoso de se manüestar sem a.u.t.orl
zação da Arq ui.diocese - e ao arce
bispo emérito Dom Hélder Câmara, a 
quem a C6.ria tentou impor si1ênáo 
sobre assuntos polêmicos. 

Jc (, 
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-:rc Visão conservadora persegue padres.progressistas �- f,�j
O presidente da Conferência dos 

Religiosos do Brasil no Nordeste II, 
padre·H.umberto Plummel, disse on
tem em Lagoa Seca - 10 Km de 
Campina Grande (PB) - que, provo
cada por uma visão ideológica con
servadora, existem dentro da Igreja 
uma perseguição aos padres progres
sistas. 40Éssa perseguição não fica 
restrita ao Recife, mas ocorre em to
do o Brasil". Plummel afirma que 
existem fontes ."dentro e fora" da 
Igreja, que estão influenciando o Ins
tituto de Teologia do Recife (lter) e 
o Seminário Regional do Nordeste II
(Serene II), mas suponho que ele (o
arcebispo de Olinda e Recife, D. José
Cardoso S'Jbrinho) seja uma dessas
fontes".

Para o ex-diretor do Iter existe 
um movimento conservador que vai 
de encontro à linha progressista da 
Igreja do Terceiro Mundo. Plummel, 
que foi diretor do I ter de 70 a 77, 
disse que sente "uma tristeza e uma 
revolta" pelo fechamento do Iter e 
Serene 11. "Conheço todos do Iter e 
sei que . é puramente pela visão 
ideológica o fechamento dessa insti
tuição". O Iter e o Serene II seio tra
dicionais redutos da esquerda católi
ca no Nordeste, local de atuação dos 

defensores da Teologia da Liber
tação. 

O bispo de Campina Grande, D. 
Lufs Gonzaga Fernandes, afinnou 
que existe um avanço do modelo 
eclesial conservador contrastanão 
com a linha pastoral progressista. 
"Na realidade existe a ela conserva
dora da Igreja. em claro contraste 
com o mNlelo progressista. Ainda é 
cedo para se fazer wna avaliação do 
que poóerá ocorrer". O bispo de 
Campina Grande disse que "tudo o 
que acontece na Igreja, sobretudo no 
Brasil, tem ressonâncias políticas. 
Não existe nada politicamente ingê
nuo". 

O professor do Iter, Lufs Carlos 
Araújo, disse que todas as atitudes do 
arcebispo D. José Cardoso Sobrinho 
levam a acreditar que ele está ten
tando desmobilizar a _Igreja dos po
bres. "Existe um complô do ãrcebis
po de Recife e seu auxiliar, D. João 
Evangelista Terra, juntamente em ar
ticulação com o arcebispo do Rio, D. 
Eugênio Sales, D. Lucas Mendes, da 
Balúa, e D. Luciano Duarte, de Ara

caju, no sentido de desarticular a 
Igreja progressista do Brasil". 

O bispo auxiliar de Natal, Antô
nio Soares Costa, foi mais suave nas 

suas declarações, apenas afirmando 
que a crise lhe causa "preocupação e 
sofrimento". Ele lamenta o fecha
mento do Jter e do Serene II e alega 
que este Dão foi "o bem caminho en
contrado .,elo Vaticano". Para o bis
po, é preciso que haja diálogo com a 
Santa Fé no sentido de se rever o 
fechamento dessas duas instituições. 

Durante quatro dias, de 6 a 10, 
cerca de 450 religiosos de comunida
des inseridas no meio popular, que 
integram representantes dos Estados 
de PB, PE, AL e RN, estarão se reu
nindo no convento Ipuarana, em La
_goa Seca. Eles vã.o debater o tema 
"A religiosa e o religioso e o seu 
compromisso político". ituitos reli
giosos criticaram ontem o fechamen
to do Iter e Serene II. A articuladora 
do evento, irmã Dayse Camelo, disse 
que este fenômeno contra a Igreja 
progressista não fica repuzido so
mente ao Nordeste. "Estamos viven
do um momento doloroso e a ala 
conservadora da Igreja está atuando 
em toda a América Latina, no Bra'iil 
e no Nordeste". O arcebispo da Pa
rafba, D. José Maria Pires, não com
pareceu ao encontro. Ele está no 
Ceará e só deve estar de volta na 
próxima terça-feira. 

· 1 e Crise começo� com� afastamento do padre· escocês !.?., · 
O �ecrudescimento da crise na 

· Jgreja regional começou quando o ar
cebispo de Olinda e Recife, Dom
José Cardoso. afastou da 01ria Me
tropolitana o padre escocês Tiago
Thorlby, que atuava junto aos cam
poneses da localidade Pitanga 11: em
).garassu. Descontentes. os campone�
ses procuraram o arcebispo no Paiá
cio dos Manguinhos. mas foram ex
pulsos por policiais militares convo
cado5 por Dom José Cardoso.

A atitude do arcebispo levou a
C� de Justiça e Paz a lançar
uma nota repudiando a presença da
Polfcia no Palácio dos Manguinhos.
Em represália. Dom Jo� Cardoso
baixou decreto proibindo a CJP de
emitir opinião sobre qualquer assunto
sem o consentimento prévio da Ar
quidiocese.

-

A proibição imposta à Comissão 
levou o arcebispo emérito Dom Hél
der Câmar�. a insinuar que ninguém 
calaria a CJP., classificada por ele de 
�firme e bem composta•. Além de 
punir a Comissão, Dom José Cardo
�. em seguida. destituiu o padre 
iranc& Philipe Mallet. que o presen
tava junto à Justiça e Paz. O padre 
foi afàstado porque não avisara ao 
arcebispo sobre a nota de rept1dio da 
CJP. 

Para esquentar ainda mais os 
ânimos entre progressistas e conser• 
vadores da Igreja. o Vaticano faz 
chegar ao Recife uma not!cia 
bombástica: o fechamento. atl o final 
do ano. do Instituto de Teologia do 
Recife e do Seminário Regional do 
Nordeste JL·A Congregação das Ins-

tin,içõea Cat6licaa. sediada em Roma. 
alegou, para acabar com o Iter e Se
rene II, que ambos não oferecem 
condições para a formação intelec
tual e sacerdotal dos futuros padres. 

lnfonnado do fechamento do 
!ter. Dom Hélder Câmara afumou
que a instituição é séria e que espera
vam uma reversão da posição do Va
ticano. t.ste pronunciamento levou o
bispo auxiliar Dom João Evangelista
Terra a telefonar a Dom Hélder pe-

dindo que ele não comentasse de
cisões polêmicas da Arquidioces e

da Santa Sé. O silêncio q_ue se tentou 
impor a Dom Hélder desencadeou a 
divulgação de uma série de notas de 
apoio ao arcebispo cmmto e de 
repl1dio ao rumo que Dom José Car
doso está dando a Igreja regional. 
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J e . Dia do Jejum 

er q, 
é �a sexta-feira

..1 • .l.. � Sacerdotes e leigos da Ar-
quidiocese de Olinda e Recife 
juntamente com representante; 
de diversas comunidades, estão 
envolvidos na preparação do 
"Dia de Jejum e Oração", na 
sexta-feira, 15· de· setembro no 
pátio �a Igreja do Carmo. 'Na
quele dia, será levada à popula
ção a ·insatisfação dos que fazem 
a lgreja Regional, diante do fe
chamento do Instituto de Teolo
gia do Recife (Iter) e do Seminá
rio Regional do Nordeste II de-
cidido pelo Vaticano. ' 

O presidente do Diretório 

Acadêmico do !ter, Alexandre 
Botelho, justifica o "Dia do Je
jum e Oração" como "mais um 
°:'°meato para expressarmos 
nossa indignação e insatisfação 
com o abuso de poder de algu
mas autoridades eclesiais". 

Comunidades estão contra Dom José
"J e �.j, �� 

O Conselho de Moradores zembro do ano passado viajou

dos bairros de Totó, Sancho e para se tratar. No entanto, agora

Coqueiral, no Recife, vai entre- não está podendo voltar para

gar um abaixo-assinado ao re- continuar seu trabalho. Maria

presentante do Conselho Nacio- · Aparecida informou que se os

na1 dos . Bispos do Brasil moradores não forem atendidos,

(CNBB) na próxima segunda- poderão promover uma mani

feira na Arquidiocese, repudian- festação coni.ra. o arcebispo de

do as recentes decisões tomadas Olinda e Recife, acrescentando

pelo arcebispo de Oiinda e Reci- que as comunidades do Toura e

fe, Dom José Cardoso Sobrinho. Tejipió também estão solidárias

Além disso, a entidade re- com a iniciativa do Conselho. 

presentativa dos três bairros vai
pedir a volta do padre Antônio
Maria Guerry, que foi à França
fazer tratamento de saúde e, se- ·
gundo os moradores, está sendo 
impedido de voltar a trabalhar na
comunidade. De acordo com 
uma das representantes do Con
selho, Maria Aparecida _de Oli
veira Souza, quem não quer que
o padre volte é o arcebispo Dom
José Cardoso. 

Segundo ela, o padre Antô
nio Maria trabalhou naquelas
áreas durante 14 anos e em de-

Entre os motivos que leva
ram os moradores do Totó, San
cho e Coqueiral a tomarem essa
decisão estão a colocação da
Polícia para impedir a entrada de
camponeses no · Palácio dos

Manguinhos - fato ocorrido no
mês passado - e a proibição da
Comissão de Justiça e Paz de se

pronunciar em nome da Arqui�
diocese. As duas medidas foram
detenninadas por Dom José Car-
doso. 

JI 
o3)éJ:J(rJ 
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Documento faz 
çríticas à Igreja 

Da Sucursal de Recif_e· 

A Comissão de Articulação das. 
Comunidades e Movimentos Po
pulares, a Comissão de Mobiliza
ção do Instituto de Teologia de 
Recife e o Seminário Regional de 
Recife elaboraram documento 
afirmando: " ... está claro que 
tem gente .querendo que a histó- · 
ria volte para trás, que na Igreja 
tudo volte a ser pensado e 
decidido de cima para baixo ... 
Quem seria?". Intitulado "Co
municado ao Povo de Deus, ele 
começou a ser distribuído ontem 
pelas ruas· de Recife (PE). O 
documento está sendo discutido 
nas Comunidades Eclesiais de 
Base (CEBs), pastorais, igrejas e 
paróquias. 

r:Sf 
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CEBs começam 
vigília amanl1ã 

Da sucursal de Recife 

As Comunidades Eclesiais de 
Base (CEBs) de Recife começa
ram a preparar, ontem, a vigília 
que será realizada amanhã à 
noite em várias paróquias da 
cidade. A CEBs propõem discutir 
a crise que vem enfrentando a 
Arquidiocese de Olinda e Recife, 
com a- ordem de fechamento do 
Instituto. de Teologia de Recife 
(Inter) e do Seminário Rev..ional' 
de Recife (Serene 2). As -CEBs 
querem esclarecimentos sobre a 
punição à Comissão Justiça e 
Paz feita pelo arcebispo de 
Olinda e Recife, d. José Cardoso 
Sobrinho., da ala conservadora da 
Igreja. Cardoso Sobrinho proibiu 
os membros da comissão de fazer 
pronunciamentos sem sua prévia 
autorização: Pedem também ex-

. piicação sobre o pedido de 
moderação ao arcebipo emérito 
de Olinda e Recife, d. Hélder 
Câmara, que defende a autono
mia da CJP. 

A vigília deverá ser o primeiro 
passo para o jejum coletivo das 
CEBs a ser realizado no próximo 
dia S, das 6h às 18h, em frente à 
basilica de · Nossa Senhora do 
Carmo (centro do Recife). Os 
atos foram marcados durante 
assembléia realizada anteontem 
com seminaristas, professores, 
teólogos e membros da CEBs. 

Em Lagoa Seca (PB), está 
sendo realizado desde anteontem 
o "Encontro das pequenas co-"
munidades religiosas · inseridas
nos meios populares". O bispo
de Campina Grande (PB), d.
Luis Fernandes, negóu, por tele
fone, que o objetivo da reunião
dos 500 religiosos discutir o
fechamento do Inter e do Serene
2. Segundo ele, o encontro foi
marcada há três meses, "quando
não previa-se a conjuntura atual
da Igreja". Ele admitiu que o
assunto poderá ser discutido
extra-pauta. "Como o asunto é
polêmico, sua discussão no en
contro prejudicaria a pauta ora
discutida, mas pode ser que
possamos discutir a questão em
um bate-papo."
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r e spo a111e ç s a 
O vigário Regina/do Veloso, do Morro da Conceição, está entre os padres que receberam cartas com ameaças de punição por 
parte do arcebispo Dom José Cardoso, que afirma ir até à suspensão do ministério sacerdotal, de acordo com o Canon 1373 

Seis padres da Arquidiocese 
de Olinda e Recife, entre eles o 
vigário Reginaldo Veloso, do 
Morro da Conceição, receberam 
cartas com ameaças de punições, 
remetidas pelo arcebispo Dom 
José Cardoso. As cartas infor
mam que o arcebispo, se conti
nuar a receber críticas dos sa
cerdotes, não hesitará em punir a 
todos com o cânon 13 73 do Di
reito Canônico, que prevê até a 
suspensão do ministério sacerdo
tal para quem critica os superio
res. 

Entregues esta semana, as 
cartas, datadas de 26 de agosto, 
tiveram como alvo, além do pa
dre Reginaldo Veloso (destituído 
em julho do Conselho Regional 
de Presbíteros), os sacerdotes 
franceses Felipe Mallet, vigário 
de Brasília Teimosa (afastado da 
Comissão de Justiça e Paz, onde 
representava o arcebispo), Bruno 
Bibolet, da Pastoral Carcerária, 
e Gildo Gelly, da Pastoral dos 
Jovens do Meio Popular. E 
também os padres italianos 
Cláudio Dalbon e Mário Fellipi, 

1 
da paróquia da Macaxeira. 

O padre Reginaldo Veloso, 
que no começo dos anos oitenta 
foi enquadrado na Lei de Segu
rança Nacional por ter composto 
uma canção entendida como 
ofensa às Forças Armadas, é 
acusado por Dom José Cardoso 
de "excitar nos fiéis aversão 

g:i
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Dom José parte para a ofensiva

contra o arcebispo". E desapro� 
vado por criticar '.'pública e ve
ementemente" atos de Dom 
José. 

Os padres estrangeiros rece
beram ameaças de punições por
que, em carta ao arcebispo, pe
dem a reconsideração de Dom 
José à proibição de permanência; 
na Diocese de Olinda e Recife, 
do padre francês Antônio Maria· 
Guerrin. O sacerdote se encontra 
na França desde o primeiro se ... 
mestre e retoma ao Brasil no fi
nal do ano, quando será infor
mado oficialmente de seu desli
gamento da Cúria Metropolitana. 

' . 

Justiça e Paz ganha 
Grand Prix Fraternite 

A Comissão de Justiça e Paz da 
Arquidiocese de Olinda e Recife, pu
nida pelo arcebispo Dom José Car
doso por ter repudiado a presença de 
policiais militares no Pa11cio dos 
Manguinhos, para expulsar campo
neses, é uma das entidades ganhado
ras do Granel Prix Fratemite. O ar

cebispo emérito Dom Hélder Câma
ra. a quem a Arquidiocese impôs 
silêncio sobre a crise na Igreja regio
nal, também foi premiado. 

O prêmio, patrocinado pelo Ro
tary Oube e Consulado da França, 
será entregue no próximo dia 15, no 
Oube Internacional do Recife. Os 
dez premiados pelo trabalho em prol 
da Igualdade, Fraternidade e Liber
dade - ideais que motivaram a Revo
lução· Francesa, em juTho de 1789 -
foram escolhidos a partir de consul
tas a intelectuais, jornalistas, políticos 
e outras personalidades. 

O Gmnd Prix � criac:, ... 
este ano dentro das comemoraço� 
do Bicentenário da Revolução Fran
cesa, será conferido todos os anos. 

J,t. 
O'B/ô-1/�j 



m Co11gresso 
Eucarístico 
faz SOanos 
A comemoraçfio do cinq�en

tenário do Ili Congresso Eucarfstico 
Nadonai, nãõ atraiu mwtos religiosos 
nem tampouco os fiéis, diferente de 50 
an�s atrás, quando dezenas de bispos, 
centenas de padres e o representante 
do Papa, participaram das solenida
des. A missa que comemorou o ani
versário foi celebrada pelo Cônego 
Amauri de Paula, na Matriz de Nossa 
Senhora de Belém, com··a partici
pação da homilia de J:?om Hélder 
Câmara, que apesar de ter tido espa
ço para comentar sobre a crise que 
envolve os setores progressista e 
conservador da Arquidiocese de 
Olinda e Recife, preferiu relembrar o 
III Congresso. 

Crise 

Enquanto há 50 anos, todo 
o Estado de Pernambuco se mobi
lizou para este encontro da Igreja
Católica, vindo pessoas de todo o
país para o Recife, ontem, poucos se
lembravam do sete de setembro de
1939. Nesta mesma data em que a ci
dade ganhou o Parque 13 de Maio,
perde agora, dois seminários, cala a
Comi�são de Justiça e Paz e fecha as
portas para os trabalhadores rurais.
Neste espaço de tempo muitas coisas
aconteceram à Igreja Católica no
Brasil, inclusive, a criação da CNBB,
no entanto conselhos de silêncio para
detemlinados assuntos, continuam
havendo.

Após a missa de aniversário, que 
durou cerca de uma horn, os partici
pantes, padres, frades, freiras, reali
zaram uma procissão até a Matriz do 
Espinheiro, que foi constnúda com os 
recursos arrecadados no III Con
gresso. A participaç,io do povo na 
comemoração, foi aquém do que es
peravam os paroquianos da Mat1iz de 
Nossa Senhora de Belém, que encer
raram no último dia 3.0, outra festi
vidade, a de sua padroeira. Judite 
Francisca de Jesus, 76 anos, lembra 
que na abertura do IH Congresso 
Eucarístico Nacional, a Igreja era 
mais unida e que não havia estes de
sentendimentos entre a Santa Sé e as 
arquidioceses. 

CUT condena comportamento de D. José 
A executiva estadual da Central 

Única dos Trabalhadores divulgou 
nota condenando o compromisso do 
arcebispo de Olinda e Recife, Dom 
José Cardoso por conta dos dltimcs 
acontecimentos envolvendo a Igreja 
Regional. A CUT desaprova a ex
pulsão de camponeses do Pa1.1cio dos 
Manguinhos, o fechamento do Insti-

-füto de Teologia do Recife e do Se
minário Regional do Nordeste, a pu
nição à Comiss.'io de Justiça e Paz e o
silêncio que se quer impor a Dom
Hélder Câmara.

A nota, aprovada numa plenária
de sindicalistas da CUT, diz que "es
tes acontecimentos atingem a todos
que integram a Igreja, e não somente
aos envolvidos nos epis6dios. Critica

Dom José Cardoso por vir adotando 
posicionamentos que contrariam os 
interesses dos trabalhadores e bene
ficiam" aqueles que os exploram. 

Os recentes episódios, no enten
der da CUT, provam que estj em 
marcha "a ressurreição do velho mo
delo de Igreja devocional" em detri
mento "do processo de fon11ação de 
uma consciência de classe nos seg
mentos oprimidos".· 

A CUT e seus sindicalistas estão 
enviando para todo o País telegramas 
de · protesto ao estilo de trabalho de 
Dom José Cardoso e somando esfor
ços, a rúvel internacional para que se 
reverta a situação da Igreja em Per
nambuco. 

DESMONTE ECLESIÁSTICO 

Querem desmontar o Iter 
JURACY ANDRADE 

Dada a grande animosidade da 
burocracia vaticana contra o arcebis
po Paulo Evaristo Arns, de São 
Paulo, um franciscano que chegou a 
cardeal, pensava-se que a Faculdade 
de Teologia Nossa Senhora da As
sunção, que fom1a os padres paulis
tanos, seria a próxima vítima da 
Santa Inquisição. Mas a primeira ví
tima nessa área foi mesmo o Iter 
(Instituto de Teologia do Recife), 
aliás inspirador daquela faculdade e 
de experiências semelhantes pelo 
Brasil afora. 

l lá uns cinco a.nos, os famosos
"visitadores" de Roma estiveram em 
São Paulo e pediram o afastamento 
de cinco professores da Faculdade de 
Teologia, o que foi contornado pelo 
cardeal Arns, 111.L� agora volta a se 
apertar o cerco. Quanto ao Iler (e ao 
Seminário Regional do Nordeste), 
trata-se de um exemplo típico de um 
certo procedimento caviloso e hipó
crita adotado atualmente pela Ct1ria 
Romana e pelos que se julgam pro
prietários da Igreja: nenhum <liálogo, 
a ordem chega de repente, os fatos 
�o distorci<los, as persoualidades 
envolvidas agem à sombra. O próprio 
"visitador" encarregado do I ter de
clarou que seu relatório foi positivo. 

Para o Vaticano, ainda às voltas 
com o rombo provocado pelo bispo 
Marcinkus no lOR (Banco do Vati
cano; segundo o mafioso Lfcio Gelli, 
mais de !JS$ 1 milhão foram parar na 
Polônia, via ·Banco Ambrosiano, que 
faliu), o fechamento do !ter não 
causa abalo. É coisa de Nordeste, de 
pobre, não envolve <linheiro. O mes
mo não ocorre com algumas Univer
sidades Cat61icas, que estão sob a 
mira da Congregação para a Educa
ção Católica do Vaticano. Universi
dade particular rende um bom di

nheiro e não pode ser fechada assim, 
sem mais nem menos, pelos inquisi
dores. 

Jogo nas 80mbras

A sinuosidade, o jogo nas som
bras, dos burocratas do Vaticano se 
reflete tamhém na questão ela Teolo
gia da Libertação. Há uns quatro 
anos o grande inquisidor. cardeal 
Joseph Ratzinger, foi obrigado, 
diante da evidência dos fatos e da 
pressão das bases, a emitir u,m docu
mento reconhecendo a legitimidade e 
a ortodoxia da Teologia da Liberta-

ção, embdra emitisse si.multamea
mente outro documento fazendo 
restrições e levantando suspeit.ls 
contras os adeptos dessa conente. 
Desde então, é uma no cravo e outra 
na ferradura. 

Os burocratas do Vatil:auo têm 
pressa cm desmontar a arquidiocese 

. de São Paulo, já devidamente recor· 
tada em varias dioceses. É um posto 
bom demais para se colocar al�uém à 
sua imagem e semelhança. Ma5 o Re
cife também está no centro das ma
quinações curiais (região sofrida, re
beldia histórica, padres mal-acostu
mados com o conc(lio ecumênimo). 
Sõ que, ao que tu<lo u1<lica, não 
acertaram na escolha do seu prepos· 
to. Essa lúst6ria de jogar a Pollcia 
contra trabalhadores rurais e, agora. 
o precipitado desmonte do !ter e da
experiência de scmu1irio 111ais con
temporâneo não pegaram bem para a
montagem de um modelo de diocese
recuperada para o bom carninho vati
cano-polonês. Certamente o des
monte do !ter é obra d.ireta <lo Vati
cano, mas a inspiração é in<lisfarçá
vel.

Falando 80ZÍnho 

O desmonte e a recuperação 
estão sendo tão mal-conduz.idos que 

. até se julgou necessário calar a boca 
de Dom Hélder que, há seis anos, 
como arcebispo aposentado, faz a sua 
pregação sem ser molesta<lo. Além 
disso, o Vaticano esqueceu que 
Igreja é gente, é o povo de Deus de 
que fala a Bfulia (não muito lida nem 
apreciada na C6ria). Embora o Vati
cano não respeite muito a Igreja da 
América Latina, que, ao contrário da 
Igreja norte-americana, n;io dispõe 
de dólares para cobrir os rombos do 
monsenhor Marcinkus, vai ter que 
rever algumas de suas posiçlles, sob 
pena de ficar falando sozinha. 

Há cerca de dois anos, em en
lrcvista à revista Reclamo, o arcebis
po de Olinda e Recife, em lingüagem 
cautelosa, falava do novo seminário 
que ele inaugurava em Olinda como 
de uma experiênca, entre outras, su
jeitas à análise e avaliação dos bispos 
da região. Invocava até o espírito de 
colegialidade. Nesse fnterim, o Vati
caoo chega à conclusão (cadê a cole· 
gialidade?) de que o lter e o Seminá
rio Regional do Nordeste são inade
quados à formação sacerdotal. Cadê 
os bispos? 



Entidades alertam contra retrocesso na Igreja Católica 
Urna nota oficial distribuída an

teontem à noite na sede da Ação 
Cat6lica Operária. pefa Comissão de 
Articulação das Comunidades e Mo
vimentos Poplilares e pela Comissão 
:le Mobilizaçõ do Instituto Teol6gico 
do Recife e Seminruio Regional do 
Nor.cleste, alerta a população para um 
retrocesso que estaria existindo na 
Igreja Cat6lica onde, segundo afir
mam, tudo tende a ser pensado e

decidido de cima para baixo. 
O documento, redigido por pa

dres, seminaristas e leigos ap6s assem
bléia realizada no lter, acusa os ricos e 
poderosos, espantados com o povo das 
comunidades e dos movimentos po
pulares; os pobres iludidos que vão 
pela cabeça dos ricos e alguns reli
giosos que procuram os favores dos
poderosos, pelo que pstá acontecendo 
e convoca as pessoas de boa vontade 
para que dêem sugestões concretas e
escolham alguns representantes pa
ra levar as idé"ias de suas comunida
des para o Dia do Jejum e Oração, 
marcado para o dia 15, em frente à 
Igreja do Canno, 

Odocwneoto 

O documento divulgado diz que 
"os mais velhos ainda lembram que 
há mais ou menos 25 anos atrás 
deu-se uma grande virada na vida de 
nossa Igreja. Nossos bispos partici
param do Concfilo Ecumênico Vatica
no li e voltàín de Roma com uma 
nova idéia da Igreja. Essa idéia não 
mantinha o Papa, os Bispos e os pa
dres lá em cima e o povo cristão cá 
embaixo, mas incentivava uma Igreja 

de comunidades, onde todo o povo 
de Deus, homens e mulheres, assu
mem com gosto e com garra, as tare
fas e nússões de Jesus Cristo". 

A nota lembra que, quando nos
sos bispos latino-americanos volta
ram a se encontrar na cidade de Me
dellin, em 1968, e dez a.nos mais tar
de, em Puebla, essas idéias ficaram 
ainda mais claras e concretas, "Não 
era mais possível ser cristão, a não 
ser em comunidade. Surgiram e mul
tiplicaram-se a partir de então as 
Comunidades Eclesiais de Base por 
toda parte, bem como movimentos de 
militantes crist'ios, atuando como 
fermento na massa. para transfonnar 
a sociedade e começar aqui nesta ter
ra o Reino çle Deus. Dunmte 20 
anos, com a presença· e o apoio de 
Dom Hélder Cfünara e Dom José 
Lamartine, foi nesse clima que vive-
mos e nessa direção que caminha
mos". 

Modaoçall 

Os religiosos, em sua nota oficial, 
disseram que a partir de 1985 as coi
sas começaram a dar marcha-ré, 
"Novos bispos foram nomeados para 
nossu região. Dom José Cardoso So
brinho foi nomeado Arcebispo ele 
Olinda e Recife e logo depois eleito 
pelos bispos (10 votos contra nove) 
Presidente da Conússão Episcopal 
Regional. Logo cedo o povo das co
munidades começou a sentir as dife
renças. Ningu6m se enganou", 

E acrescentam: "No mês de 
àgosto do ano passado começaram as 
demissões das pessoas que tinham 

compromisso oom a Pastoral Popu
lar, com os pobres: Padre H enn!nico, 
demiti.do do Secretariado Regional; 
demitidas também a Coordenação 
Regional da Pastoral Rural e a equipe 
do Serviço de Documentação e In
formação Popular-Sedipo. No final 
de 1988 chegam os novos dois amti
liares, Dom HiláriÓ Moser e Dom 
João Evangelista Terra. Em 1989, no 
mês de março, em plena Assembléia 
Pastoral RegionaI,·Dom José Cardo
so Sobrinho, seu presidente, quis im
pedir de todo jeito a discussão e vo
tação de uma nota de apoio aos tra
balhadores, por ocasião da greve ge
ral" 

Oqucbw:rl 
A Comissão de Articulação das 

Comunidades-e Movimentes Popula
res e a Comissão de Mobilização do 
Iter e do Serené· est/io procurando 
encontrar uma forma de ajudar nos
sos bispos e a Igreja abraçando o jei
to de ser do Catolicismo do Vatica
no II e de Medellin e Puebla e impe
dir que ações como a punição da 
Comissão de Justiça e Paz, proibida 
pro Dom José Cardoso Sob�ho de 
se pronunciar em nome da Arquidio
cese voltem a se repetir, assim como 
a decretação do fechan1ento, a pedi
do do Arcebispo, pela Santà Sé, do 
Instituto de Teologia do Recife e do 
·seminário Regional Nordeste e a re
preensão sofrida pelo Arcebispo
emérito de Olinda e Recife, Doni
Hélder Câmara, por um bispo auxi
liar impondo-lhe silêncio por ele ha
ver se pronunciado discretamente
contra este atual estado de coisai.

Ação Católica Operária vê esvaziamento da opção popular 
A Ação Cal6Jica Operária, 

avaliando os últimos aconteci
mentos na Arquidiocese de 
Olindá e Recue - adoção de 
medidas contra camponeses, re
ligiosos, Comissão de Justiça e 
Paz e até Dom Hélder Câmara -
lançou nota reiterando sua po
sição, manifestada hã três anos, 
de que a Igreja regional vive "o 
esvaziamento progressivo da 
evangélica opção pelos pobres e 
a retomada preocupante do velho 
estilo de Igreja aliada aos ricos e 
poderosos". 

Lembra a ACO que em 
1986, ao enumerar atitudes ne
gativas do arcebispo Dom José 
Cardoso empossado no ano an
terior, '"houve quem nos acusas
se de exagero e até de calúnia". 
E completa afim1ando que "um 
triste elenco de fatos, que se 
.1tropelam de dia para dia, estão 
aí a comprovar a justeza de nos
sa percepção". 

A I\CO se diz sentida em 
não poder reconhecer, nas atitu
des do arcebispo Dom José Car
doso e da Santa Sé, "a presença 
do bom pastor que dá a vida pe
las suas  ovelhas". Estranha 
tambc5m a ausência "do pastor" 
(o arceb:spo está de férias em
Roma) quando "o rebanho" (re
ligiosos e leigos) se encontra 
"transtornado por atitudes e me
didas tomadas ou sugeridas pelo 
próprio pastor'..': 

Os que fazem a ACO termi
nam a nota "rogando a Deus" 
para que Dom José Cardoso e a 
Sé Apostólica de Pedro consi
gruu tirar dessas experiências do
lorosas bons frutos para o de
sempenho de sua missão • "As
sim, com a graça divina, desco
brirão, inclusive nas pessoas que 
divergem, aprofundá vontade de 
servir ao Evangelho de Jesus 
Cristo, pois sorIXJs todos filhos 

do mesmo Pai e temos mais é 
que viver como innãos, fazendo 
a verdade na caridade". 

Solidariedade 

A ACO está solidária com 
os camponeses das localidades 
Pitanga I e II em Jgarassu, ex
pulsos por policiais militares do 
Palácio dos Manguinhos, com os 
religiosos Antônio Maria, Verô
nica e Tiago Thorlby, afastados 
da Cúria Metropolitana, com os 
leigos P aulo e Sandra, impedi
dos de participar de encontro de 
comunidades eclesiais de base, 
com a Comissão de Justiça de 
Paz, proibida de se pronunciar 
sem autorização da Arquidioc� 
se, e por fim com o Instituto de 
Teologia do Recife e Seminário 
Regional do Nordeste II, obriga
dos pelo Vaticano a fecha suas 
portas até o final do ano. 
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. squerda católica ma:nif esta 

PAULO SÉRGIO SCARPA 

Da Sucursal de Recife 

Militantes de entidades da' 
esquerda católica -Comunidades 
Eclesiais de Base, comissões pas
torais-, leigos e religiosos, fize
ram um protesto ontem em 
Recife (PE) em apoio ao arcebis- · 
po emérito Gá aposentado) de 
Olinda e Recife, d. Hélder 
Câmara. Ele foi censurado pelo 
bispo-auxiliar d. João Evangelista 
Terra, que pediu a ele moderação 
nas criticas que vem fazendo ao 
atual arcebispo, d. José Cardoso 
Sobrinho, da ala conservadora da 
Igreja. 

A troca de farpas surgiu 
porque Câmara vem defendendo 
uma maior autonomia da Comis
são de Justiça e Paz (CJP) da 
arquidiocese, énquanto Cardoso 
Sobrinho impôs aos membros da 
comissão a proibição de se 
manifestarem publicamente. A 
comissão, por sua · vez, h_avia 

criticado o arcebispo por ter 
chamado a Polícia Militar para 
impedir que posseiros do engenho 
Pitanga, em Igarassu, invadissem 
a sede da arquidiocese. 

O bispo-auxiliar telefonou a 
Câmara domingo, no final da 
tarde, ordenando a ele que não• 
mais se pronunciasse sobre as
suntos da arquidiocese através da 
imprensa. "Por que o sr. procura 
os jornalistas?", perguntou Ter
ra. "Não sou eu, são eles que me 
procuram", disse Câmara. "Não 
os atenda", sugeriu o bispo-auxi
liar. O arcebispo emérito decidiu 
tomar a sugestão como ordem: 
negou-se a falar com a imprensa. 
Ele passou o dia em sua casa. 
Não recebeu visitas, nem atendeu 
telefones e não se alimentou. 

Seminaristas e professores do 
Instituto de Teologia do Recife 
(Iter) e do Seminário Regional do 
Nordeste 2 realizaram, ontem 
pela manhã, assembléia na qual 
decidiram "aconselhar" a todas 

• 

apoio a 
as CEBs em Pernambuco que 
entrem em vigília a partir deste 
sábado, para discutirem a inves
tida conservadora na Igreja local. 
Eles marcaram para o dia 15 um 
jejum coletivo por 24 horas na 
.frente à Basílica do Carmo 

. (centro de Recife). O jejum é um 
protesto contra a decisão da 
Congregação do Instituto Católi
co, sediada no Vaticano, de 
fechar até o finâl deste ano o 
Seminário Regional do Nordeste 
2 e o Inter. O fechamento se deu 
durante viagem de férias canôni
cas de Cardoso Sobrinho ao 
Vaticano. A Cúria Romana alega 
em carta enviada à arquidiocese 
que o seminário "não correspon
de à noção de seminário maior'' 
e que o lter "não oferece 
formação intelectual adequada 
aos futuros sacerdotes". As duas 
entidades são tradicionais redutos 
da esquerda católica no Nordes
te, local de atuação ?e defensores

/ da Teologia da Libertação. O 

protesto dos seminaristas também 
será contra a censura a Câmara. 

Fernando Gonçalves, ex-presi
dente da CJP, não acredita que o 
silêncio tenha sido obra do 
Vaticano. "Deve ser mais uma 
das cavilosas informações trans
mitidas por quem está usando 
solertemente o nome da Cúria 
Romana." Ele quer que a arqui
diocese divulgue o documento. 
"O que há são obsessões alucina
tórias em estabelecer táticas cha
furdeiras", disse. 

Em nota oficial, a Ação 
Católica Operária de Pernambu
co (Aco) lembra que há menos de 
10 anos Câmara era chamado, 
pelo papa João Paulo 2º �e 
"irmão dos pobres e meu ir-

· mão".

d. Hélder

p_çp 
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D. Luciano vai intervir
para solucionar crise

Da Sucursal de Belo Horizonte 

O presidente da Confederação 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), d. Luciano Mendes, 
disse ontem, em Belo Horizonte, 
que pretende se encontrar com o 
arcebispo de Olinda e Recife, d. 
José Cardoso Sobrinho, para 
tentar solucionar a crise desenca
deada na arquidiocese de Per
nambuco. D. Luciano disse tam
bém que vai tentar negociar com 
a Santa Sé e saber porque o 
Vaticano fechou o seminário 
regional. Mas afirmou que vai 
esperar o retorno de d. José do 
Vaticano antes de entrar em 
contato com a Santa Sé. 

Segundo d. Luciano, a decisão 
do vaticano de fechar o Instituto 
de Teologia e o Seminário Regio
nal do Nordeste "é um impasse e 
causou surpresa". O presidente 
da CNBB explicou que os bispos 
devem propor uma nova fórmula 
para levar adiante a formação 
dos seminaristas, e que essas 
reuniões já existem. "Evidente
mente, a Santa Sé abrirá também 
a essa apresentação de novas 
fórmulas", disse. Sobre· o afas
tamento do padre escocês Tiago 
Torlby do Engenho Pitanga, d. 
Luciano acha que deve haver 
entendimento entre o sacerdote e 
d. José, e considera d. Hélder
Câmara uma pessoa "prudente".

D. José Card9so ameaça punir padrt
Da Sucursal de Recife 

O arcebispo de Olinda e Recife 
(PE), d. José Cardoso Sobrinho, 
ameaçou punir o padre Reginal
do Veloso de Araújo, do bairro 
de Casa Amarela (periferia de 
Recife), por promover "assem
bléias populares" e "incentivar 
os fiéis contra o arcebispo". 

Em carta enviada no dia 26 de 
agosto, d. José adverte o pároco, 
ligado a d. Hélder Câmara 
-arcebispo emérito de Olinda e
Recife-, que seu comportamen
to é delito previsto no cânone
1.373 do Código Canônico. Este
cânone estabelece diversos tipos
de pena pela "contestação da
autoridade legitima do ordiná
rio" e "incitamento de fiéis".

Na cart�. d. José, da ala 
conservadora da Igreja Católica, 

diz que soube que o padre 
Reginaldo estaria organizando 
uma assembléia popular para o 
mês de outubro. Ele pede que o 
padre informe quem são os 
responsáveis pela convocação da 
assembléia, pela escolha do local, 
dia, hora e dos assesores da 
paróquia, assim como todos os 
nomes dos representantes eleitos. 

O arcebispo diz na carta que 
não aprova a assembléia e que 
espera não ter que usar a lei. 
"Mas, se for necessário, não 
hesitarei em fazer", afirma d. 
José. 

D. José já expulsou o padre
Thiago Thorlby do engenho Pi
tánga e, depois de atritar-se com 
a Comissão de Justiça e Paz, 
destituiu seu representante na 
entidade, o padre Phillippe · 
Mallet. 

F�f 
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Arcebispo pe 
Da Sucursal de Recife 

O arcebispo auxiliar da Arqui
diocese de Olinda e Recife, D. 
João Evangelista Terra, pediu 
ontem por telefone para que o 
arcebispo Emerito de Olinda e 
Recife, D. Helder Camara, não 
comente mais nada com a im
prensa sobre os assuntos polêmi
cos que envolvem a Arquidioce
se. D. Helder Camara disse que 
preferia não se pronunciar sobre 
este assunto. "Isto é um assunto 
muito delicado e· você conhece 
muito bem a minha posição". D. 
João Terra não quis receber a 
Folha. 

Nas últimas duas semanas, D. 
Helder Camara, declarou que 
"ninguém iria calar a Comissão 
de Justiça e Paz de Pernambu
co" e que o Instituto de Teologia 
do Recife (lter) "era uma insti
tuição forte, séria, boa e razoá
vel". Mesmo sem criticar aber
tamente a Igreja, o arcebispo 

Emerito de Olinda e Recife, 
sempre tomou posições contra a 
Arquidiocese de Recife. 

A Congregação do Instituto 
Católico, sediada no Vaticano, 
em Roma, determinou o fecha
mento do seminário Regional do 
Nordeste 2 (Serene 2) e o 
Instituto de Teologia do Recife. 
A carta enviada a Arquidiocese 
do Recife diz que a Serene 2 
"não corresponde a noção de 
seminário maior" e que "o .Iter 
não oferece uma formação inte
lectual adequada aos futuros 
sacerdotes". O arcebispo de 
Olinda e Recife, D. José Cardoso 
Sobrinho, antes de viajar para 
Roma, em férias canônicas, 
baixou um decreto proibindo a 
Comissão de Justiça e Paz de se 
pronunciar sem a sua prévia 
autorização. A comissão divulgou 
uma nota a imprensa, condenan
do o arcebispo de ter chamado a 
Policia Militar, para expulsar os 
posseiros protestavam contra o 

afastamento do padre escocês, 
Thiago Thorley, da arquidiocese 
de Recife. 

Nenhum dos três bispos pro
gressistas da Paraíba, que se 
reuniram ontem em Campina 
Grande (127 km de João Pessoa) 
para analizar a decisão do 
Vaticano de fechar o Instituto de 
Teologia e o Seminário Regional 
do Nordeste, em Recife (PE), 
quis falar sobre a posição da 
igreja da Paraíba sobre a ques
tão. 

O arcebispo da Paraíba, dom 
José Maria Pires, negou que 
tenha se pronunciado sobre 
"uma crise na igreja nordesti
na", devido a decisão do Vatica
no. Ele reuniu-se com o bispo de 
Campina Grande, dom Luís 
Fernandes, em Guarapira (96 km 
de João Pessoa), dom Marcelo 
Pinto Cavalheira, na diocese de 
Campina Grande, durante toda a 
manhã. 

Segundo Dom José, a reunião 
--

foi informal e rotineira, e não 
teve o objetivo de analisar o 
mérito da decisão do papa, 
conforme foi noticiado. "Foi 
uma reunião rotineira, que acon
tece todas as segundas�feiras, 
mas que, por motivos superiores, 
foi transferida para hoje (on
tem)", disse dom José. 

O arcebispo não quis comentar 
sobre o fechamento do Instituto 
de .Teologia e do Seminário. 
Disse que "não temos elementos 
para fazer nenhum julgamento, 
por ser uma medida disciplinar 
superior". Aérescentou que 
"mesmo assim, temos que ver o 
que fazer. Estamos aguardando o 
desenrolar dos acontecimentos, 
para podermos discurir o assun
to". 

Dom José acha que a decisão 
do Vaticano será discutida na 
Assembléia do Regional Nordeste 
Dois, da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), em 
outubro, no Recife. 

e de 
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Igreja de Pernambuco passa por crise 
Da Redação 

A crise desencadeada pela 
decisão do Vaticano de fechar o 
Instituto de Teologia e o Seminá
rio Regional do Nordeste não é a 
primeira n� Igreja de Pernanm
buco. Desde o começo de agosto, 
o arcebispo de Olinda e Recife,
d. José Cardoso Sobrinho, da ala
conservadora da Igreja Católica,
vinha se atritando com a Comis
são de Justiça e Paz de Pernam
buco.

O arcebispo afastou o padre 
escocês Tiago Torlby do engen
nho de Pitanga por considerar 
sua vinculação à Comissão Pas
toral da Terra ilegal. Uma 
comissão de posseiros do engenho 
foi a Recife, há três semanas, 
para pedir a manutenção do 
nadre escocês. D. José se recusou 

a recebê-los e, inclusive, chamou 
a Policia Militar para impedir a 
permanência dos posseiros na 
frente da arquidiocese. 

A Comissão de Justiça e Paz 
emitiu nota à imprensa repudi
ando _a atitude do arcebispo. Em 
seguida, foi proibida de se 
manifestar sobre o assunto. O 
arcebispo emérito de Olinda e 
Recife, d. Hélder Câmara, afir
mou que "ninguém calará a 
Comissão", referindo-se à proi
bição. 

Apesar da declaração, que foi 
claramente um · indicio da crise 
na Igreja de Pernambuco, d. 
Hélder disse que não gostaria de 
se indispor com o arcebispo. 

Na mesma ocasião, o arcebispo 
emérito, que organizou as pri
meiras comissões de Justiça e 
Paz no Brasil e foi o fundador 

das Comunidades Eclesiais de 
Base (CEBs), comentou que 
quando estava à frente da arqui
diocese (64-85) sofreu persegui
ções "também dos católicos". 

D. José também destitui o
padre francês Phillippe Mallet, 
que o representava nas reuniões 
.da Comissão de Justiça e Paz. O 
padre Mallet; que comparecia 
semanalmente aos encontros, não 
avisou ao arcebispo que a Comis
são iria divulgar uma nota à

imprensa repudiando sua atitude 
em relação aos posseiros. 

Ao contrário de d. Hélder, que 
comparecia a . todas as reuniões 
semanais da Comissão, d. José 
foi apenas a uma e designou o 
padre Mallet para representá-lo. 

Após este confronto, d. José 
viajou ao Vaticano para comuni
car os problemas que enfrenta. .._. 

p_c;f 
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Bispos progressistas
debatem no NE
decisão do papa
1 

·. 
· 

Da Redação 

Cinco bispos de tendência "progressista" da Igreja Católicana região nordeste se reúnem hoje em Campina Grande (PB)para analisar a decisão do Vaticano de fechar o Instituto deTeologia do Recife (Iter) e oSeminário Regional do Nordeste(Serene). Os bispos d. José MariaPites (João Pessoa), d. Luiz Fernando Gonzaga (Campina Grande), d. Marcelo Cavalheira(Guarabira), d. José Maria Freire(Mossoró) e d. Tiago Postman(Garanhuns) vão buscar soluçãopara a situação dos seminaristasque estudam nos institutos edecidir uma forma de pedir explicações ao Vaticano sobre oscritérios adotados.
Eles preparam também umnovo encontro para a próximasemana, que discutirá a polêmicasurgida · após telefonema de umrepresentante do bispo de Belém,d. Vicente Zicco, que foi orepresentante designado pelo Vaticano para levantar a situaçãodos dois institutos.

No telefonema, dirigido aocoordenador da Conferência dosReligiosos de Recife, padreHumberto Plummer, d. Ziccoinformava estar surpreso com adecisão: "Como representante,ele deu um parecer altamentefavorável às duas entidades eagora está preocupado com tudoisto, já que sua impressão positi-'va foi transmitida a bispos epadres, inclusive a i11im' ', disse opadre Plummer. D. José Maria
Pires _ disse que só soube dofechamento no sábado.

r. 

:Paroquial 
1 

;. A CNBB divulga hoje notaoficial sobre o fechamento deflois seminários em Recife. Osadeptos da Teologia da Libertação sentiram o golpe e consideraram "ousada" a decisão do'vaticano. 
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fisitador nega parecer para fec 
· ... · A decisão tomada pelo Vati- presentantes de algumas institui- base e das diversas instituições é a mais burocrática, autoritária. 

se 
cano, de fechar o Seminario Regio- ções, como a Conferência dos Reli- diocesanas reuniram-se durante a Os que tentam viver um outro tipo 
nal do Nordeste e o Instituto de giosos do Brasil, cuja diretoria de tarde de ontem na Ação Católica de Igreja, estão se reunindo. E es-
reeo l o  g i a  d o  R e c i f e  ( Iter), Recife tem como presidente opa- Operária para avaliar o processo tamos começando a discutir tudo 
éonstituiu-se numa medida iso- dre Humberto. Estão confirmadas de restauração da Igreja nos últi- isso com o povo", acentuou o as-
lada e não um estudo feito a partir nesta reunião a presença de seis mos anos. sessor do Centro Nordestino de 
tios relatórios do visitador apos- dos bispos do Regional Nordeste Também os seminaristas, no Animação Popular, Henrique Cos-
tólico, dom Vicente Zico, em sua II, que irão avaliar a medida do final de semana, colocaram a si- saert, acrescentando em seguida 
visita ao Recife ano passado. Esta Vaticano e pedir alguma explica- tuação em que se encontram para que "não se trata de buscar uma 
Úlformação foi dada ontem pelo ção à Santa Sé sobre o motivo da suas dioceses. Eles se reumram posição de �erra dentro da Igreja 
ex-diretor do Iter, .padre Hum- medida. pela manhã e instituíram três co- e, sim, o diálogo. Se acharmos que 
perto Plummer, que recebeu um O Iter ainda não foi comuni- missões e uma coordenação para há duas linguagens, que nos digam 
telefonema do provincial dos laza- cado oficialmente que será extinto encaminhamento das decisões a que acabou-se tudo o que foi dito 
tistas, padre Geraldo, de Belém do até, no mais tardar, segundo a me- serem tomadas. E que começam a em Puebla e Mooellin". 
�ará, em nome de dom Zico. dida, o final do ano. E padre mobilizar-se, discutindo a questão As entidades se reúnem no
• O religi:ro que dru a roticia, Humberto informou que segundo da extinção das duas instituições e vamente na Ação Católica Ope
�resmtando o visitador, exfiicou o religioso que ligou em nome de realizam uma nova assembléia já rária, próxima segunda-feira, en
a.o padre Humberto que o relatório dom Zico, o visitador apostólico só amanhã. quanto têm presença confirmada 
de dom Zico, enviado ao Vaticano, não veio ainda à capital J>E:rnam- No enoontro na ACO, as insti- no encontro de hoje, em Campina 
fõi totalmente oposto à extinção bucana porque está participando tuições já atingidas com punições Grande, os bispos dom José Maria 
do seminário e do Iter. Ao con- do encontro de bispos do seu Re- ou destituição de alguns dos seus Pires, arcebispo de João Pessoa; 
trário, o visitador havia saído com gional (ele é o bispo auxiliar de integrantes, como a Comissão de dom Luiz Fernando, de Campina 
uma visão bastante positiva do Belém do Paní). Justiça e Paz (proibida de utilizar Grande; dom José Freire, de Mos-
-trabalho lá· realizado. "Ele ficou PIOR PERIODO o nome da Arquidiocese) e a Pas- soró; dom Tiago Postmam, de Ga-
muito preocupado, porque a nota O arcebispo de João Pessoa, toral dos Jovens do Meio Popular ranhuns; e dom Marcelo Carva
do Vaticano dava a entender que a dom José Mana Pires, em uma ce- (com um dos seus principais asses- lheira, de Guarabira. A Comissão 
medida foi tomada de acordo com lebração neste último final de se- sores, o padre Antonio Maria Gue- de Justiça e Paz também não foi 
si:ias impressões e isso não é ver- mana, na ·Paraíba, declarou que rin, destituído), além de outras, esquecida, em meio a uma série de 
dade. Tanto que dom Zico havia esta é a maior crise já vista na decidiram que os organismos que turbulências com os últimos acon
expressado isso aos bispos daqui", Igreja do Nordeste desde que ele é possuem seu mecanismo de res- tecimentos. Diversas institui9ões 
acentuou o padre Humberto. bispo, há 23 anos. Constatando posta estão examinando todas es- da sociedade civil realizam hoJe, a 

O s  b i spo s do Regional essa informação, aproximada- tas questões. partir das 17h, um ato público em 
reúnem-se hoje pela manhã em mente 80 pessoas, entre religiosos, "Estes acontecimentos reve- sua defesa, no auditório da OAB, 
Campina Grande, junto com re- integrantes das comunidades de 1am dois lados de uma Igreja. Esta na rua do Imperador. 

JP 
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Dignidade de 

Dom Hélder 
é inatacável 

'Jc -:;._ j, -&>S 
O ex-presidente da Comissão de 

Justiça e Paz da Arquidiocese de 
: Olinda e Recife, Fernando Gonçal-
· ves, ao tomat conhecimento das ad
vertências recebidas por Dom Hélder

1

Câmara. através de telefonema do
bispo aux.i)iar Dom João Evangelista
Terra reagiu assim: "A honra e a
dignidade de um · pastor como Dom
Hélder Câmara merecem ser defen
·didas sem receios das conseqüências,
sejam elas quais forem".

Revoltado com o episódio, ele
disse ainda que os leigos sabem muito
bem se comportar nas divergências e
concordâncias, sem perder a coragem
de cllier o que pensa. O economista
Fernando Gonçalves não acredita
que Roma tenha mandado silenciar
Dom Hélder e classifica o telefonema
de Dom João corno "mais uma das
cavilosas informações transmitidas
por quem está usando solcrtemente o
nome da Ct1ria Romana". Ele diz que
gostaria muito de ver o documento
com essa determinação.

O ex-presidente da CJP, sempre
que pode alardeia sua admiração e
afeto por Dom Hélder Câmara, vê o
epis6dio como fruto de "obsessões
alucinat6rias para estabelecer táticas
chafurdeiras". E vai mais além: "São

lr 
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mentes retrógradas que estão ansio
sas em querer voltar à idade da pedra 
lascada e atônitas diante da comple
xidade de uma sociedade conflituosa 
corno a nossa". 

Quanto à iniciativa de Dom João 
Terra de telefonar para Dom Hélder, 
Fernando Gonçalves afinna que as 
grosserias do bispo auxiliar não o 
surpreendeu. "Muito recentemente 
ele saiu de põblico com ataques des
medidos e insinuações malévolas 
c�mtra os trabalhos de frei Carlos 
Mesters, reconhecido mundialmente 
pela serenidade dos seus escritos", 
revela. 

Informa ainda que Dom João 
Terra, "também ousadamente", cha
mou de famigerada a Hist6ria da 
Igreja do Cehila (Comissão de Estu
dos da História da Igreja na América 

Latina), embora no seu livro O Ne
gro e a Igreja tenha plagiado imensos 
trechos da própria Cehila. Fernando 
Gonçalves tem em seu poder fotocó
pia de carta dirigida a Dom João 
Terra, pelo padre jesuíta José Oscar 
Beozzo, denunciando o plágio prati
cado pelo bispo auxiliar. 

Trechos da carta de Beozro a 
Dom João 

"No seu livro o Negro e a Igreja 
o senhor trata de famiger!ida a
História da Igreja no Brasil, publica
da pela Cehila. Mas o senhor, sem a
menor cerimônia. sai copiando (sem
indicar a fonte), parágrafos. inteiros
desta mesma História. É comer do
prato no qual se cuspiu, como se diz
populannente", diz Beozzo em carta
datada de 17 de maio desse ano.

Aluno do Iter quer reverter decisão 
=i e �- �- .Pj 

Inconformados com a decisão do que fazem a Igreja do Nordeste II 
Vaticano de fechar até o final do (Pernambuco, Alagoas, Parafua e Rio 
ano o Instituto de Teologia do Recife Grande do Norte). Ainda na assem-
e o Seminário Regional do Nordeste, bléia, foi decidido que uma comissão 
alegando deficiência para a formação entrará em contato com Dom Vicen-
intclectual e pastoral dos futuros pa- te Zico, bispo auxiliar de Belém 
dres, cerca de 250 alunos e professo- (P A), o visitador apostólico que, a 
res, e ainda representantes de pasto- pedido de Roma, esteve no lter e Se-
rais, reuniram-se, na manhã de on- rene II, no ano passado. Dom Zico 
tem, em assembléia para adotar me- deverá vir ao Recife esclarecer o teor 
didas que possam reverter a posição do seu relatório sobre as instituições, 
da Santa Sé. que, segundo ele próprio, foi total

mente favorável à manutenção das Foi marcado para a sexta-feira 
15 de setembro, no pátio da Igreja de 
Nossa Senhora do Canno, um jejum 
com a população de todas as comuni
dades engajadas na luta pelo não fe
chamento do lter e Serene II e em 
repõdio aos últimos acontecimentos 
na Igreja Regional (demissões de re
ligiosos, punições a entidades e proi-

, biçáo a Dom Hélder Câmara). 
No próximo sábado, nas comu

nidades da Diocese de Olinda e Reci
fe, haverá vigília com oração e re
flexão sobre o momento vivido pelos 

entidades. 
A Conferencia Nacional dos 

Bispos do Brasil também será procu
rada para interceder junto ao Vatica
no em favor das entidades. O padre 
Humberto Pulmmen, que participou, 
em Campina Grande, do encontro 
com seis bispos de Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Paraíba, revelou 

. na assembléia que o arcebispo de 
· João Pessoa, Dom José Maria Pires,

já preparou uma carta "belíssima"
sobre o lter e Serene II, para ser en
viada ao Vaticano.



1 

' Censura a Dom Hélder 
está sendo repudiada 
por religiosos e leigos 

:JC 7-s:'-�q 
.. A honra e a dignidade de dom João Évangelista Terra, de 

um pastor como Dom Hélder que o arcebispo emérito de 
ca.mara merecem ser defendidas Olinda e Recife não deveria 
sem receio das conseqüências, mais polemizar decisões do Va-
sejam elas quais foremº, disse ticano. Outro protesto veio do 
ontem o ex-presidente da Co- presidente dà OAB-Seccional de 
missão de Justiça e Paz da Ar- Pernambuco, Jorge Neves: .. Ab-
quidiocese de Olinda e Recife surda essa censura a Dom Hél-
Fernando Gonçalves. Foi quan- derº que, segundo ele, simboliza
do ele soube da advertência feita a Igreja progressista. 
a Dom Hélder pelo bispo auxiliar (Pág. 11) 
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OAB reage contra 
censura a D. Hélder 

,e -=,-. �-�.:! 
"Ãbsurda essa cansura a Dom 

Hélder Câmara", protestou oP.tem o 
presidente da seccional pernambuca
na da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Jorge Neves, ao ser informa
do de que a Arquidiocese de Olinda e 
Recife não quer manifestações do ar
cebispo emérito sobre assuntos 
polêmicos da Igreja Regional. "Por 
questiúnculas de uma Regional foi 
restringida a palavra a quem, a nivél 
internacional, simboliza a Igreja pro
gressista, preocupada com os mais 
carentes", afirmou. 

Para Jorge Neves, que no mês 
passado convidou Dom Hélder Câ
mara para participar na OAB-PE de 
homenagem ao cardeal de São Paulo, 
Dom Paulo Evaristo Ams, o arcebis
po emérito de Olinda e Recife está 
acima de tudo. "A Ordem repudia, 
lamenta e se solidariza com Dom 
Hélder, que tanto serviço prestou aos 
carentes, presos políticos e à Nação", 
completou. 

ACO 

A Ação Católica Operária, que 
tem Dom Hélder Câmara como "ex
poente máximo da Igreja profética e 
libertadora de nossos dias", lançou 
nota de solidariedade ao arcebispo 
emérito. "Cidadão honorário do Re
cife e de Pernambuco, artífice pio
neiro da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil e do Conselho Epis
copal Latino-americano, ele, antes 
amordaçado pelo regime rnilitar, 
agora, nos seus 80 anos, é repreendi
do e amordaçado dentro de sua pró
pria Arquidiocese", critica a nota. A 
ACO destaca que há menos de 10

anos Dom Hélder era solenemente 
declarado pelo Papa João Paulo li 
como "irmão dos pobres e meu 

. irmão". 
Tenderini 

Impedido de se manifestar pelo 
arcebispo Dom José Car�oso em 
nome da Comissão de Justiça e Paz 
da Arquidiocese de Ol inda e _R�fe,
o seu presidente Lufs Tendenm, co
mo leigo cristão, disse ontem que fa
zia suas as palavras da deputada_ fe
deral Cristina Tavares, em apo10 a 
Dom Hélder. A parlamentar per
nambucana declarou que Dom Hél
der Câmara não merece este silêncio, 
porque ele sempre foi � vo� dos que 
não tinham voz e até hoJe nao têm. 



:padres debatem 
�11. questão 
do celibato 

Cerca de 400 padres, casados, do Nor
deste, estarão reunidos, de hoje até do
mingo, para debater, entre outras coisas, o 
éelilíut.o, um dos usstmtos mais polêmicos 
da Jgrej� Católica e que provocou a eva. são de cinoo mil padres do sacerdócio di
reto, algo em torno de 40% dos 13 mil exis
tentes em todo o Brasil. Os padres estão re

·unidos no I Encontro Regional Nordestino
da AS30ciação Rumos e do Movimento dos 
Padres Casadoo, _q_ue acontece na Funda
ção Cecosne, na Madalena. Os sacerdotes 
,vão discutir, ainda, questões como direitos
,humanos, eoologia, violência urbana e ru
·rãl, comunicação e humanismo. No
mundo existem, hoje, aproximadamente, 
1(50 mil padres casaâos, se�do o organi-

. zador do Encontro, Púbho Calado. Ele 
disse que o evento permitirá aos padres ca
sados encontrar os caminhos para conti-

·. nuar o seu 

080 

par 
Recrudesce a crise que envolve 

setores progressistas e conservadores 
da Arquidiocese de Olinda e Recife. 
Anteontem, a Cúria telia recomenda
do o arcebispo emérito, d. Hélder Câ
mara, a silenciar sobre o fechamento 
do Instituto de Teologia do Recife e 
do Seminário Regional do Nordeste, 
determinado, recentemente, pelo Va
tjcauq, ,"Não recebi nengµma o�dem 
da Cuna para me calar , reagm d. 
Hélder lembrando que a Imprensa 
"não deve perd11r tempo cnm ess11R 

bobagens, pois são coisas por demais 
pequenas '. Ele, no entanto, não con° 
firmou nem desmentiu o telefonema 
pouco delicado que teria recebido, do
mingo, do bispo auxiliar da Arquidio
cese, d. João Evangelista, pedindo 
}:!ara não tocar no assunto. O padre 
Reginaldo Veloso, três padres france
ses e dois italianos que trabalham na 
Arquidiocese, entretanto, foram ad
vertidos pelo arcebispo d. José car
doso Sobrinho, com possíveis suspen
sões. · Mais notícias na -pagina A-5 
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D. Hélder: O Vaticano

pediu 
,..., 

nao meu 
As especulações sobre o pedido tório por ele enviado ao Vaticano 

a d. Hélder Câmara.para que não continha uma impressão positiva 
desse mais opiniões à Imprensa so- tanto do lter quanto do Serene II. 
bre a crise na Arquidiocese não o SOLIDARIEDADE 
impedem de continuar sua peregri
nação, viajando pa

� 
outros Esta

dos e até mesmo pai es. Já com via- . 
gem marcada para ábado, quando 
participará da abertura do Con
gresso Nacional de Saúde, em 
Brasília, seguindo depois para For
taleza e em seguida Lion, na 
França, d. Hélder disse ontem que 
não recebeu nenhuma ordem do Va
ticano lhe impedindo de falar. 

"Minhas "Viagens, marcadas, 
são uma prova disso", enfatizou, 
!em brando sempre aos jornalistas
que "não devem perder tempo com
essas bobagens, pois são coisas por
demais pequenas", ao tratar do as
sunto. D. Hélder, no entanto, não
confirmou nem desmentiu o telefo
nema pouco delicado que teria rece
bido no último domingo do bispo
auxiliar da Arquidiocese, dom João
Evangelista, pedindo-lhe para não
mais dar entrevistas sobre a extin
ção do Iter e do Serene II.

"Eu preferia que não se tocasse 
mais neste assunto, pois o pronun
ciamento necessário já foi dado, que 
foi o de d. Vicente Zico", disse. D. 
Vicente Zico, bispo auxiliar de Be
lém do Pará, foi desiiiJ1ado visit.ador 
das duas entidades, no ano passado, 
e declarou esta semana que o rela-

Manifestações de repúdio às 
atitudes tomadas pela Arquidio
cese, no entanto, foram divulgadas 
durante todo o dia de ontem. À 
tarde, a Ação Católica Operária dis
tribuiu uma nota onde são avalia
dos os últimos acontecimentos, "en
volvendo d. José Cardoso, os traba
lhadores rurais ºde Pitanga I e II, o 
padre Tiago, a Comissão de Justiça 
e Paz, o padre Antônio Maria e di
versos outros padres ligados às co
munidades e movimentos popula
res, o Iter, ô Serene II e o arcebispo 
emérito d. Hélder Câmara". 

A nota diz que a ACO se solida
riza "com os trabalhadores do 
campo e da cidade, nossos compa
nheiros e todo o povo sofrido desta 
região, direta ou indiretamente 
atingidos pelas atitudes ou medidos 
recentemente tomadas no âmbito 
da Igreja contra pessoas e entida
des, que para nós representam a ex
pressão mais fiel do compromisso 
evangélico com os oprimidos". 

Cita uma série de pessoas e en
tidades que também sofreram puni
ção, e por fim, refere-se a d. Hélder, 
"Nosso arcebispo emérito, cidudão 
honorário do Recife e de Pernam
buco, artífice pioneiro da Conferên
cia Episcopal dos Bispos do Brasil e 

silênciQ 
do Conselho Episcopal Láti$
Americano, expoente máximo �a 
Igreja profética e libertadora qm 
nossos dias. Antes amordaçado p�lo 
regime militar, agora, nos seus i80 
anos, repreendido e silenciado d

�
n

tro de sua própria Arquidiocese, e e, 
que há menos de 10 anos era dec a
rado solenemente pelo Papa Jqão 
Paulo II como 'irmão dos pobre4 e 
meu irmão!" 1 

"Quando, em 1986, a ACt, 
avaliando atitudes do arcebis o 
emitia nota em que lamentava o s
vaziamento progressivo da evap
gélica opção pelos pobres e a retio
mada preocupante do velho estjlo 
de Igreja aliada aos ricos e pode

i


sas, houve quem nos acusasse e 
exagero e até de calúnia. Um tri te 
elenco de fatos, que se atropelam pe 
dia para dia. estao ai a comprovat a 
justeza de nossa percepção. E nós 
sentimos muito não poder recon

i
e

cer, nas atitudes do sr. arcebisp e 
da Santa Sé, a presença do b m 
pastor, que dá a vida pelas suas ote-
lhas", enfatiza o documento. , 

"As ovelhas conhecem faqil
mente a voz do pastor quando fie 
segue o exemplo do próprio Deljls: 
"Eu ouvi os clamores do meu povo". 
Estranhamente, porém, a ausên{:ia 
do pastor, que viaja em gozo �e 
férias quando o rebanho se encontra 
duramente penalizado e transt�r
nado por atitudes e medidas toma
das ou sugeridas pelo próprio p s
tor". 

Bispos da Regional Nordeste! 
1 

decidem levar que tão à CNBBI 
Os bispos da regional Nor: . 

deste II, reunidos em Campina 
Grande na última terça-feira, 
com representantes dos superio
res provinciais, resolveram en
trar em contato com a CNBB, 
tendo em vista os últimos acon
tecimentos na Arquidiocese, 
mais precisamente, a punição à 
Comissão de Justiça e Paz e o fe
chamento do Iter e Serene II. 

Segundo informou ontem o 
professor Sebastião Armando 
Soares, no lter, os religiosos que 
pnrticjpnrum do encontro 
comunicaram-lhe que é a própria 
Conferência dos Bispos que está 
encarregada de entrar em con
ta to-com a Santa Sé para mani
festar o clima que se instala na 
Igreja do Brasil, bem como vai 
pedir maiores esclarecimentos, 
uma vez que nem o Iter nem o 
Serene II foram comunicados do 
seu fechamento oficialmente. 

As aulas no Iter e os traba
lhos no Serene, no entanto, pros
seguem normalmente, até por
que a única pessoa autorizada a 
executar a medida de fecha-, 
mento das instituições é dom 
José Cardoso, que se encontra 
em Roma. 

Em reunião ontem no Insti
tuto de Teologia do Recif� (!ter), 

com a partícioacão de guase tre
zentas pessoas, entre alunos, 
professores e integrantes de mo
vimentos de Igreja e das comuni
dades, foi analisada mais uma 
vez a sucessão de fatos que aba
laram a Arquidiocese. Foram 
examinadas as divergências com 
a Comissão Pastoral da Terra; 
punição à Comissão de Justiça e 
Paz, proibição êie a�entes pasto 
rais no encontro re_g10nal dafi_Co
m_unidades Eclesiais de Hase 
(Cebs);._ proibição ao bispo de 
Volta 1tedondu. dom Vuldir Pi
res, u fim de que reollzusse pales
tra na Ação Católica Operária 
(ACO) e diversos outros aconte
cimentos. 

Examinaram também a 
proibição a dom Hélder Cámara, 
para que não se pronunciasse a res
peito da crise que abala a Arqui
diocese 
MODELO 

"Estas denúncias não são 
acusações ao arcebispo dom José 
Cardoso. Ele mesmo está-se acu-

' i sendo com tais fatos", disse exal
tado um dos alunos. Foi exigido 
no encontro um vídeoteipe de 
uma entrevista de um doe profes
sores do Instituto, Luiz Carlos 
Araújo, declarando que "A Igreja 
que fez a opção pelos pobres vai 
ficar mais perto do povo, e em 

toda a história aqueles que se 
preocupam com a causa dos po
bres são perseguidos". De um 
modo geral, a tônica do encontro, 
foi no sentido de que as comuni
dades reflitam não só as situa
ções isoladas, mas todo um mo
delo de Igreja que está em jogo. 

Uma série de eventos foi 
marcado no sentido de q_ue· a so
ciedade se mobilize. Diversas 
cartas detalhando os útimos 1
acontecimentos se�ão enviadas à 1 
CNBB e entidades religiosos 1 
com pe<liclue de lnfurmuçüca pura 
o processo e posicionamentos. !
Assim como toda a Imprensa in
ternacional receberá comunica
dos.

No próximo sábado acon
tece durante a noite, nas diver
sas comunidades, uma série de 
vi�ílias. No dia 15, uma sexta
fe1ra, haverá um dia de jejum e 
oração durante o período dns seis 
às 18h na frente da Basílica do 
Carmo. E o próximo passo é um 1 
ato público, que ainda será mar- t 
cedo. Dois documentos foram di
vulgados ontem, em solidarie
dade aos alunos e professores do 
Iter. Um, dos estuaantes do Sa
lesiano, e um segundo mais 
abrangente, da Ação Católica 
Operária - ACO. . .... ., · 
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:A_rquidifcese quer 0 
d. Hekler fora da
O nrcebispo emérito de Olinda 

e Recife, dom Hélder Câmera, tam
bém está ameaçado de ter de calar 
sue voz, impedido de posicionar-se 
e respeito dos diversos aconteci
mentos que nos últimos dias têm 
abalado e !�reja do Nordeste. De 
acordo com informações dadas por 
setores ele Arquidiocese durante e 
tarde de ontem, no euditóri_o de 
OAB, onde se realizou um ato pú
blico de solidariedade à Comissão 
de Justiça e Paz e aos i_ntegrantes do 
Iter e Serene II, (as instituições que 
deverão ser extintas até, no mais 
tardar, o final deste ano, dom Hél
der teria recebido um telefonema do 
bispo auxiliar, dom João Evange
lista Martins Terra, no último do
mingo, pedindo o seu silêncio em 
torno do assunto. 

O bispo auxiliar, de acordo com 
fontes da Cúria, pediu em tom inde
licado, a dom Hélder, que não desse 
mais declarações à Imprensa a res
P.eito do fechamento do Instituto de 
feologia do Recife e do Seminário 
dei Regional Nordeste II, Serene, lo
calizado na Várzea. Segundo estas 
fontes, o bispo auxiliar ainda teria 
dito a dom Hélder "o senhor não 
acha que já basta de dar opiniões 
sobre o arcebispado?" 

A informação, embora dada por 
fontes precisas, foi terminante
mente negada pelo bispo auxiliar, 
que se encontra em Alagoas. Ele 
disse que sequer teria ligado para o 
arcebispo emérito. Dom Hélder, no 
entanto, não quis falar sobre o as
sunto, mas não confirmou nem des
m e n t i u  a n o t í c i a .  A p e n a s  
contentou-se com a se�uinte frase: 
"Eu sempre me recusei a dar qual
quer declaração a respeito da Arqui
diocese, por uma questão de ética e 
delicadeza para com o arcebispo", 
como inclusive já foi publicado pelo 
DIARIO em matéria no último do
mingo. 

Ontem à tarde, na sede da 
OAB-secciimal de Pernambuco, 
onde foi realizado um ato de desa
gravo à Comissão de Justiça e Paz, 
diversas entidades da sociedade ci
vil, alunos do Iter e <;lo Serene II, 
bem como religiosos, avaliaram o 
processo de fechamento pelo qual 
passa a Igreja do Nordeste é que 

vem preocupando inclusive a bispos. 
de outros Regionais. 

O pedido feito, bruscamente, a 
dom Hélder, seria mais uma tenta
tiva de impedir que .alguém entro
sado com o processo de caminhada 
da Igreja de Mêdellin e Puebla in
terfira nos últimos acontecimentos, 
como acusou esta fonte. Também 
chegou a denunciar como "irrespon
sável" e atitude do arcebispo dom 
José Cardoso, de, em meio às diver
sas medidas que estão sendo adota
das, encontra-se gozando férias ca
nônicas em Roma "no momento 
onde mais precisaria estar aqui". 
Seguindo este exemplo, os dois bis
pos auxiliares também se encon
tram em outros Estados: dom Hi
lário Maser, em São Paulo, e dom 
João Evangelista Martins Terra, em 
Alagoas, para onde foi na última 
jsegunda-feira. 
LISTA NEGRA 
Mas, as medidas que estão sendo 
adotadas com o objetivo de desmon
tar a caminhada da Igreja Progres
sista do Nordeste ainda não cessa
ram, se�undo informaram ontem 
setores ligados à Arquidiose. E que 
circula pela Cúria uma lista con
tendo o nome de seis padres a serem 
alvos dos próximos acontecimentos. 
Eles estão sendo ameaçados de ser 
enquadrados no Cânon de n9 1373, 
do Direito Canônico, que aplica a 
pena do interdita, em que o sacer
dote fica suspenso do exercício de 
suas atividades eclesiásticas por 
tempo indetermine.do. 

A principal meta do arcebispo, 
de acordo com uma certa enviada a 
um religioso, serie de que se evitasse 
"qualquer manifestação popular di
rigida à sue pessoa, sob a forme de 
protestos "contra as sues decisões 
ou no sentido de pressioná-lo pare 
r�vogá-las". E estes  termos 
encontrem-se em vários documen
tos_ q!-le são enviados e padres da Ar
qu1d1ocese. 
COMISSAO 

A Comissão de Justiça e Paz, 
foi destacada ontem no ato aconte
cido na OAB, como o principal ins
trumento na luta pelos Direitos Hu
manos durante os negros tempos da 
ditadura. Diversos políticos e enti
dades lembraram que enquanto se 
sentiam ameçados pela repressão 

militar, procuravam sempre andar 
com o telefone da CJP no bolso. 
"Aprendemos por isso, a confiar nos 
muitos companheiros que aqui 
vejo", disseram o presidente do PC 
do B, Luciano Siqueira e Marcelo 
Senta Cruz, do Movimento Tortura 
Nunca Mais, entre outros. 

Do evento participaram diver
sas entidades, políticos, secretários 
de Estado, além de representantes 
de comunidades, estudantes do Iter 
e Serene e da. Igreja. "Falaram aqui 
dos negros tempos. A gente resistiu. 
E se sofremos naquele tempo, nós 
cristãos sofremos de uma certa ma
neira ainda .mais, por que fomos 
atingidos dentro da nossa casa, por 
pessoa da nossa Igreja" colocou Lo
rena Araújo, integrante da Ação Ca
tólica Operária. 

Segundo ela, as investidas no 
sentido de desvincular e afastar to
talmente da Arquidiocese a CPT 
(Comissão Pastoral da Terra), e de
pois o Iter, e Serene II encontrarão 
resistência. "Porgue a nossa religião 
não é dom José Cardoso, mas nossa 
fé no homem e em Cristo", acen
tuou ela. 

O estudante do lter, Eduardo 
Melo lembrou a importância de que 
"o empenho que é dado nas injusti
ças cometidas pela sociedade não 
seja diferenciado do tratamento que 
será dado quanto às medidas injus
tas da le:reja". 
REUNIAO 

Os bispos do regional reúnem
se no Recife, na próxima semana, 
para discutir a forma de acolher os 
seminaristas que estudem no Se
rene II e no Instituto de Teologia do 
Recife, Iter. Esta definição foi to
mada, ontem, no encontro aconte
cido em João Pessoa, com cinco dos 
bispos do regional NE II da CNBB, 
respectivamente, dom José Maria 
Pires, arcebispo de João Pessoa, 
dom Marcelo Carvalheira, de Gua
rebire, dom Luiz Gonzaga Fernan
des, de Campina Grande, dom José 
Marie Freire. de Mossoró e dom 
Tiago Postmam, de Garanhuns. 

Eles informaram, após a reu
nião acontecida durante a manhã 
de ontem, que vão decidir ainda 
uma forma de pedir explicações ao 
Vaticano sobre a medida de extin
guir as duas instituições. 

•



CARTAS A REDACÃO 
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Em defesa de d. Cardoso 
A qüerela entre D. José 

Cardoso e a Comissão Pastoral 
da Terra Nordeste (CPT/NE) e 
a Comissão de Justiça e Paz da 
Arquidiocese (CJPJ que nós 
Cristãos assistimos consterna
dos, nos últimos dias, pelos 
meios de comunicação, é so
mente a ponta de um "Ice
berg". 

D. José Cardoso foi no
meado pelo Papa Paulo II, en
tre outras coisas, para recondu
zir a Igreja local ao caminho da 
verdade revelada por Cristo e 
constante do Evangelho. 

O que faziam e continuam 
fazendo vários sacerdotes e 
membros de· organizações lai
cas de áreas? Alguns iludidos e 
outros seduzidos por teses 
sócio-políticas, que nada têm a 
ver com a doutrina católica, 

vêm contribuindo, os primeiros 
inadvertidamente, os últimos 
dolosamente, com pessoas e 
grupos de esquerda radical, que 
se utilizam de·entidades de no
mes sugestivos, como comuni
dades eclesiais de base (CEB), 
Comissões Pastorais, Pastorais 
Po�ulares, Ação Católica Ü,Pe
ránal Juventude Universitaria
Catá ica e outras, umas infil
tradas, outras totalmente do
minadas ou criadas por organi
zações marxistas-leninistas. 

A finalidade dessas entida
des é realizar o "trabalho de 
massa" junto aos membros da 
Igreja local, preparando-os, 
através de uma lavagem cere
bral para a revqlução socialista, 
estágio intermediario de comu
nização da sociedade. 

Os leitores, se assim o qui-

]P 
f) 6 ! é):J /g_J

serem, poderão facilmente 
identificar em todas essas enti
dades, em posições de lide
!ªJ!Çª, militantes do PT, da 
CUT do PC do B, do PCB, da 
Convergência Socialista e ou
tras menos votadas. 

O domínio dessas institui
ções, pseudo-católicas, por es
sas organizações marxistas, 
pode lhes render bons dividen
dos em votos, junto ao eleito
rado católico, se bem explorado 
na eleição que se aproxima, 
principalmente se utilizadas 
como instrumentos de exacer
bação emocional. 

Repentinamente, surge_ no 
cenário, o intrépido e coraJoso 
Bispo D. José que em defesa da 
verdade e agindo contra a ex
ploração de seu rebanho como 
massa de manobra política, co
me�ou a desmontar a tão uem 
urdida estratégia de domina
ção. 

Conduzindo-se com fir
meza e destemor, mas também 
com compreensão, paciência e 
amor pelos fiéis de sua Arqui
diocese, D. José despertou o in
contido ódio de todos aqueles 
que sentem periclitar o sucesso 
de suas imposturas e revolu
ções. 

Assistimos, então, Qela im
prensa, um fato inusitaâo e que 
causa grande perplexidade: um 
Bispo, homem de Deus, ata
cado raivosamente e com de
monstrações inequívocas de 
ódio e rancor, por pessoas que 
se dizem ,indignadas, "em 
nome de Deus". 

Queru são essas pessoas? 
'' Citemos algumas como exem-

2_[0. A senhora Tereza Cristin_a 
Trindac;le que em carta publi
cada em 23 de a_gosto de 1989 
diz: "A atitude de D. Cardoso 
lembra o período da df tad1:1r.a 
militar ou mesmo o da mqu1s1-
ção. Um homem que age assim 
não merece a confiança e o res
peito dos Cristãos do Recife". 

Gostaria que D. Tereza 
Cristina tivesse a coragem <le 
declinar, publicamente, sua 
simpatia ou filiação partidária 
e qual sua ideologia política, 
para que verificássemos ou não 
a coincidência de nossa tese. 
Andrea Kluft Ponce de Aze• 

vedo do Nascimento - Olinda 



'IIgreja fecha seminário 
'progressist�' em Recife 

Do Sucursal de Recife 

A congregação do Instituto 
Católico, sediada no Vaticano, 
em Roma, em nota distribuída 
ontem à Arquidiocese de Olinda 
e Recife, tomou a decisão de 
fechar o Seminário Regional do 
;Nordeste 2 (Serene 2) e o 
Instituto de Teologia do Recife 
(Iter). A nota diz que a Serene 2 
,"não corresponde à noção de 
seminário maior" e que "o Iter 
não oferece uma formação inte
lectual adequada aos futuros 
sacerdotes". 

Segundo seminaristas do Sere
ne e !ter, a medida tem fundo 

1 político. O seminarista do Serene 

2, José Pereira do Nascimento, 
23, disse que "o sonho de D. 
José Sobrinho era fechar o lter e 
Serene 2" acrescentando que a 
maioria dos 103 seminaristas 
segue a linha da Teologia da 
Libertação. 

A nota da congregação infor
ma que todos os seminaristas da 
Serene 2 deverão ''passar por um 
novo processo de discernimento 
vocacional''. O arcebispo de 
Olinda e Recife, Dom Hélder 
Câmara, disse que a congregação 
tem o direito de zelar pelas suas 
instituições, mas que sua impres
são pessoal é de que "o Iter é 
uma instituição séria, forte, boa 
e favorável". 

fSP 
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;JC LJ_ i. f3 Seminário 

Fechamento prejudica 
comunidades de base 

A decisão do Vaticano, de fe
char o Seminário Regional do Nor
deste II - Serene II e o Instituto de 
Teologia do Recife - Iter, não dei-

- xara em dificuldades apenas os semi
naristas, que a partir de agora já não

· dispõem de semináoos de linha pro
: gressista na região. Prejudica, sobre

tudo, a 220 leigos, que estudavam no 
Itez, onde eram preparados para 
atuar em comunidades de base e in
tegrar pastoram da Igreja. 

A denóncia foi feita, sábado, pe
lo diretor do !ter, Cláudio Sartori, 
ainda sob o impacto da notícia do fe,. 
chameoto das duas entidades que. se
gundo a Santa Sé, não oferecem as 
mínimas condições para fonnação in
telectual dos futurai sacerdotes: 
-COnsidera-te esta formação intelcc.• 
tual ocm o conccito antigo de obe
dmia, que é im6vcl, onde a autori
dade não pode ser contestada. No 
lter o ensino é mais dinâmico: damos 
mais hberdadc, porem sem desvalori
zar aautoridade, para que dosando-se 
IS duas casas, O sistema não 8C tome 
autoritlfrio nem anárquico". 

O Serene II e o Iter adotam o 
regime aberto, ministram outras dis
ciplinas, além das eclesiásticas, e se
guem a chamada linha da Teologia da 
Libertação. Mas, por onlem do Papa 
João Paulo II. terão que fechar as 
portas até o final deste ano. O !ter é 
acusado, pelos setores mais comer
vadores da Igreja. de adotar a linha 
marxista. e segundo Sartori. quando 
foi criado, em 1968, •seus próprios 
alunos eram reacionários e os bispos 
mais progressistas•. 

11Porém no começo da década de 
80, houve uma certa mudança de 
perspectiva. onde os alunos são mais 
abertos e o Episcopado Regional 
Nordeste II é mais fed:1840" disse 
Sartori. Para o vice-reitor do Serene 
n. Padre Lui, wen, a acusação mais
gravo do Vaticano às duas entidades
não diz respeito à incapacidade de
fOl'IJlBÇáo intelectual dos futuros sa
cerdotes. .. A frase mais pesada do
documento é justamente aqucla que
diz que os seminaristas deverão passar
por um novo proce880 de discerni-

mento vocoo.ional", afumou sa>ado à 
tarde. E aaesoentou: .. Isso de
monstra que a Santa Sé não tem con
fiança no senso de �rnimento que 
vínhamos tentando praticar no !ter e 
no Serene 11". Segundo o padre Luís 
wen. os seill.inamtas estão muito 
traumatizados com a medida. e ele 
acrodita que muitos deles não tert.:> 
condjçõea de passar pelo procesw 
que o Vaticano impõe: •0s traumas 
foram muito grandes". Ele disse que 
o clima é de muita coostemação nas
duas entidades: "'É como se estivés
liemos Sl{bado com uma pessoa viva.
e boje ela morreu em um acidente".

- Eu acredito que o que está em
jogo, agora. é o mecanismo da perse
guição. Quando os primeiros cristãos 
foram perseguidos, dispersaram-se 
• começaram a fundar pequenas co
munidades. Aqui, os atingidos não
irão se dispersar tanto. Afinal, os
bispos não querem perder suas vo
cações, embora tenhanxis poucos re
cursos para formar seminaristas -
disse o padre Lu!., WeD.

Para o seminarista Jasé Ferreira, 
23 anos, estudante do segundo ano 
de Teologia no Iter, o encerramento 
das atividades das duas entidades 
obrigará seus colegas a pensar duas 
vezes. antes de seguirem a vocação 
religiosa. "O estudo do Seminário de 
Olinda (que segue a linha conserva
dcra, e funciona em regime fechado) 
é muito limitado, e não há uma for
mação intelectual completa. No Iter, 
o futuro padre fi:a à vontade. é obri
gado a pensar mais. e tem total liber
dade para crescer intectualmente",
explicou ele, sentado numa cadeira
na sala de espera do Serene II, atrás
da qual um quadro com uma ilus
tr�o religiosa avisava: 11Não te
mais. O Pai cuida de cada um de
llds ... . 

O encerramento das atividades 
do Serene II e do Iter foi determina
do pelo Vaticano, em uma carta en
viada à Axquidiocese de Olinda e Re
cife. datada de 12 de agosto de 1989. 
Mas aomente na quinta-feira a notí
cia chegou às duas entidades. 



'Doni Pelé'' vê-crise maior na Igreja 
· Hoje, em Ca1t1:pina Gra_nde, seis bis_po/<Jó Nor_déste e r�prese�t�nt�s religios�s· ·vã� deb�te.r ,;.fechamento do Instituto de

.· · Teologia do Recife e do Seminario Regional do Nordeste, con�iderado como a maior crise da /grela na região
. O fechamento· do Instituto· de· . DOII Dom 1� Maria Pires, Dom,. Teologia do Recife e do Seminmo - Marcelo Carvalheira (Guarabira),

Regional do Nordest.o n - visto co- Dom Luís Fernandes (Campina 
mo a maior crise da Igreja Regional. Grande), Dom Gerardo Andrade 
nos dltimós 23 anoa, pelo arcebispo Ponto (Patos) e ainda por Dom Tiago de Ioão·Pessoa, Dom 1� Maria Pi- Postman (Garanhuns-PE) e Dom res - � o tema do encontro, hoje pela . José Freire (Mossor6-RN). manM, em Campina Grande, de seis . Os bispos, que integram o Rebispos do Nordeste e representantes,. gional Nordeste II (Paraíba, Pemamdc religiosos. buco, Alagoas e Rio Grande do Nor-

A decisão do Vaticano de aca- te) da CNBB (Conferência Nacional 
bar, aí.d o final do ano, com as duas dos Bispos do Brasil) seguramente 

• instituições, alegando falta de coo- hfo pedir explicações ao Vaticano
diçõoa para a formaç!o intelectual e sobre a dec:is4o da Congregação de 
sacetdotal d08 futuros padres. d iné- Instituição Cat6llca, totnada a partir 
dita no Brasil. asseguram leigos e re- do resultado da visita apostdlica aos 
ligiosoa. O fim do ltor e Serene II. aeminmos do Bruil, em outubro do 
sem analisado pelos. bispos parai.ba- ano passado 

Ex-aluno ainda 
. luta.pelo Iter 
� � 

. � 

As diretorias do Instituto de 
Teologia do Recife e do Seminário 
Regional do Nordeste II continuam 
recebendo telefonemas. de ex-alunos 
e da sociedade em geral, desaprovan .. 
do a decisão do Vadcano de fechar 
as instituições a� o final do ano e 
manifestando solidariedade aos que, 
lutam em defesa do lter e do Serene 
II. 

Uma carta afetuosa foi deixada 
pelo ex-aluno Bruno, atualmente 
morando na França, mas que esteve 
no Recife semana pM88da. Estudante 
do Seminário de une, ele diz que 

1 está "triste e indignado" com os 
acontecimeotoe envolvendo aa enti .. 
dades, mas manifesta esperança no 
encontro de uma aolução. "'Nada po-

. de matar a ô088a espcnmwa e nem 
parar o sopro libcr1ador do Esp.frito 

1 Santo.,, afirma o seminarista. 
Elo confCQia que a cooviv&icia 

com os p0bres, refletida naa auJas do 
Iter, "me transformaram profunda
mente". Conta que na França tenta 
ter uma pratica e reflexão ideológicas 
em coerência com a opÇáo pelos po
bres e o dinamismo libertador, e ex
pressando também o desejo de um 
dia retomar ao "Nordeste sofrldo", 
para ajudar o trabalho da Igreja junto 

· aos pobres,

Sindicato fica 
contra decisão 
O Sindicato dos· Professores de 

Pernambuco repudiou, ontem, a de
cisão do Vaticano de fechar o Insti
tuto de Teologia" do Recife. .. Que 
a Igreja diga que a orientação de es
tudo no lter não serve ao projeto de 
Igreja da cdpula romana� uma coisa. 
Mas que estafo� � inadequada, 
isto nffo procede", -&se Mdrlo Me
deiros, diretor da entidade de. cwse e 
tambdm professor do losdtu� 

Segundo ele, o grande problema 
visto pela Igreja .. Devocional" no 
lter 6 a formaçlo f\lndamentada, nos 
três primeiros anos,,tÍo ensinamento 
daa ci&ciaa sociaia:(Histdria, Socio
logia e. Antropolt'tgia), que abrem ao 
novo padre horizóntes· para compre
ender o sofrimento de seus fiéis, a 
-..+1· da realidade IK>clal". ,' · ' • J:l<l&MA 

1 
• · 

Mmo Medeiros critiaa o fato de 
o Vaticano haver colocado em ddvi:
da a compe�ncia dos Iirof essores
(conforme carta enviada aos bispos
da região), alegando ·que ele 11não
tem o direito de nos avaliar enquanto
Intelectuais. Isto caberla a quem nos
outorgou os tftulos que 1 temos". E
acrescenta que, como cmtão, vai-se
integrar a todas as lutas que possam
manter aberto o lnsdtuto.



· Religiosos não vão cruzar braços
Os diretores. professores e alu- Brasil (regional Recife), padre Hum

nos do Instituto de Teologia do Re- berto Plummen. Dom Tiago. que não 
cife e Seminário Nordeste II - insti- vê fundamento najustificativa apre
tuições cujo fechamento foi decreta- sentada na carta do Vaticano - ina
do. pelo Vaticano - decidlran1. ontem dequação do en&ino - prometeu lutar 
de manhã em assembléia, que vão ser em favor da manutenção das institui
coerentes com o modelo de Igreja ções ... Vamos 001 articular" - disse. 
que defendem. onde todos devem ter' lembrando que no prõximo m!s deve 
voz e participação. "Não vamos cru- haver reunião ordinária dos 20 bispos 
zar os braços" - enfatizou Alexandre do Nordeste II. onde a queatão de
Botelho, presidente do Diretório verá ser discutida. 
Acad8mico do lter. anunciando que Durante toda a assembléia os 

1 08 três segmentos vão mobilizarª so- estudantes repudiaram a decisão de/ ciedadc civil e realizar diversas for- �orna que. por sinal, até ontem não 
t . mas de manifestação na tentativa de . havia sido oficializada ainda as cliri- .reverter o quadro. Nesta luta. eles gentes das instituições. í,A medidaestão dispostos a recorrer pessoal-

mente até ao Papa João Paulo II. é injustificável,. - disse um deles, ar
gumentando que o Iter � uma escola Mesmo reconhecendo que a si-

tuação é diflcil. 0 vice-diretor do de referência internacional. Nos tU-
Iter. Severino Vicente, demonstrava, timos cinco anos. o Instituto já rece
rio final da assembléia, esperança de beu trinta alunos de universidades
ver a decisão do Vaticano revogada. . estrangeiras. "As disciplinas pagas
''Houve um processo semelhante no aqui são reconhecidas lá fora" - ex-

' Clero Francês, ano passado. e eles plicam. 
· conseguiram reverter a situação., - À.lexandre Botelho. presidente 

lembra, apostando no sucesso. Con- do Dlret6rio Academico indaga co
tra "a atitude autoritária do Vatica- mo vai ficar a situaçlio dos leigos que 
no" - como diz Botelho - os pro- no lter fazem Filosofia e Teologia -
fessores. diretores e alunos do lter e cursos que inclusive, são reconheci-

- s�re1_1e II, qu�;é?,nt�_!li �.!ài'llmô:àu;;·tws pelo Con.selhõ'E!ltAdual de·�du-
1 

�, ditóno :ºº '<:en�o. df�.Tr�_alh.Q. e
1

i,cação. Tu�� �.se,m �ntar a �1tua
... Cultura dos Coelhos;"· vão elaborar ;;f ção dos func10nru:ios da casa. Ele

cartas de protestos e outros mani- · acrescenta ainda que a decisão do 
festos a set definidos esta semana. Vaticano, comunicada aos bispos do 

Ontem foram formadas diversas Nordeste através de uma carta, re
comlssões para organizar o movime- vela uma postura de ação contra o 
no e uma nova assembléia dever� ser compromisso que a Igreja tem com 
realizada nos prdximos dias. No en- os pobres. "Acredito. disse - "que 
contro, que começou às 9h30min e esta medida revela o quanto Roma 
terminou às 12 horas, contou com a ainda ntlo assimilou nem as lições 
presença do bispo de Oaranhuns. básicas do liberalismo. onde a plura
Dom Tiago Posbnan e do presidente · tidade deve ser assumida no selo de 
da Conferenc:i� dos Religiosos do toda e qualquer instituição". 

Comunidade católica toma posição' 
Os dltimos acontecimentos en

volvendo a Igreja regional - fecha
mento do, Instituto de teologia do 
Recife (ltor) e do Semirubio Regio
nal do Nordeste Il, por decisão dQ 
Vaticano - repercutinto junto às co
munidades para uma llMlisc o tomada 
de posiç4o coletiva. A· decWo foi 
tomada por cerca de 80 l)e6SOas. re
presentantes de movime,ntos cat6H .. 
�s. pastorais e ·aS&>Ciações de bair
ros. �unidas ontem à tarde na Ação 
Catõlica Oper'1ia. 

0 Jelgo Henrique COSSllfft as,e9 .. 
eor do Centro Nordeltino do Ani- · 
ma� Cultural, d.iaie que o enoontro. 
foi aberto aos intorcuados cm .. re
fled.r O momento., 

O ver como .. IO 
posicionar diante deleº. Segundo ele, 
foi uma nuni4o de leigos e re1igio808 

que querem viver outro tipo de Igre .. 
ja: a Igreja profética. evan�ca. e 
ttao a Igreja tradicJonal, burocrlltica. 

O presidente da Com!sdo de 
Justça e' Paz da Aiqttldiocese de 
Olinda e Recife. Luz Teoderlnf, ex• 
plloou que •a bullca do dl&logo" � o 
que todoa quorcm. .. Nlo queremo• 
uma guerra, maa . sim clilcutb: a 
coerâlcia da Igreja". 

Henriquo Coesatt reforçou que o 
desejo dOs que fazem a Igreja d 
IDv,-la a aer coerente. eaclarecendo 
que ae. a posição final for a de se 
manter uma linha cooaervadora. dis
tanciada do Evangelho, restar4 .aos 
progressi,tu tegulr o Evangelho ... e 
rei.ar para aparecer, mais tarde,·um 
OOVõ Joio XXlll". 

J.C
os/0-3/�



Até arcebispo de João ;:� J e Pessoa é contrário ao�- ,g •fechamento de seminári�. 
11 grande a insatisfação con-

' tra a decisão do Vaticano, que 
decretou o fechamento do Insti
tuto de Teologia do Recife (lter) 
e do Seminário Regional do 
Nordeste II. O presidente do Di-

. ret6rio Acadêmico do Iter, Ale
xandre Botelho, pretende mobili

, zar a sociedade civil e promover 
manifestações na tentativa de re
verter a dec,isão. O arcebispo de

· João Pessoa, Dom José Maria
Pires, classificou o ato como .. r.
maior crise da Igreja Regional
nos dltimos 23 anos" e o Sindi
cato dos Professores de Pemam-

. buco repudia a decisão do Vati
cano. Representantes de movi
mentos cat6licos e pastorais 
prometem . reagir à decisão. 

(Pág. 7) 
,j 

!ter diz que bispo não foi contra
.. O relatdrlo da vlslta realizada Conf�nola e mais � int.egrantes 

em outubro do ano passado no lnsti- (provincianos) do Conselho _Superior 
' tuto de Teologia do Recife - Iter � do It.er, chegando l conclusão de 

que, segundo carta do Vaticano, in- que vão ao manifes•. contra o fo-
fluenciou a decisão de fechamento, chamento. 
não foi contraria à instituição. '"Te- .. Ele disc que a CRB estranha a 
nho certeza absoluta do que o rclat6- decisão do Roma e a forma como ela 
rio de Dom Vicente Joaquim Zlco chegou ao Estado. "N6s fieàmos sa
(bispo auxiliar de Bel�m do Pad) foi bendo do · possf'vel ' fechamento, 

. positivo", afinnou o presidente dá através do terceiros", contou, lem
Conforéncia dos Religiosos do Brasil · brando quo a Conf�ncia d01 Reli
(CRB - Recife), padre Humberto gi.osos do Brasil é co-responsável pe
Plummen. Na manhã de ont.em, ele lo Iter, ajudando também na sua ma-
recebou wn telefonema de .. alguim nutenção. 
ligado ao visitador", confinnando a Ensinando h4 21 anos no Inst:i.tu-
infonnação. to, padre Humberto alegou que esta.-

Padre Humberto acredita quo as va muito sentido com a notícia: ·!'é 
informações que levaram o Vaticano uma parte da� vlda". Além-·de 
a decidir pelo fechamento .. partiram argumentar quo. os professores do 
de ou� pessoas, de autoridades · Iter são respons«veis, ele lamenta a 
ecleswticas", cujos nomes ele não falta de dWogo para tomada da de
aponta, alegando não saber. � lembra cisão. .. A carta não oforcco espaço 
que a intenção de extinguir o lnstitq- p� discutir a questão. .A objetivida-

. to é antiga: "Jii houve uma tentativa 
. 
do dos fatos sô encontra do diQogo, 

M três anos". não se hn�, reclamou. A . CRB -
O presidente da CRB , .. úm dos regional Recife - redoe representan

fundadores do lter e foi, durante tea de todaa as congregações quo �m 
sete anos (de 70 a 77), seu diretor. casa em Pernambuco, Parà1ba, R.io 
Ontem, depois de participar da u- · Grande do Norte e Alagoas - Esta
sembl®l realizada nos Coelhos, reu- dos que fonnam o Reai�mal Nordeste
niu-se 00m a diretoria regional da II. · · 

. 
· 

I • ' 



O Seminário da Várzea só deue funcionar até dezembro. A ordem é do Vaticano 

Mais um fato novo vem agra
var a crise que envolve os setores 
conservador e progressista da 
Igreja, no Estado: ontem, o Vati
cano resolveu fechar o Seminário 
da Regional Nordeste .JI da 
CNBB, iocalizado na Várzea, e- o 
Instituto de Teologia do Recife ..: 
!ter. Na.ausência do arcebispo de
Olinda e Recife, dom José Car
doso Sobrinho, que se encontra
em Roma, a informação foi trans
mitida pelo bispo-auxiliar da Ar
quidiocese, dom Evangelista
Martins Terra, e surtiu o efeito de
uma bomba nos meios religiosos.
Entre outros motivos alegados
pela Congregação das Instituições
Católicas, para chegar a essa de
cisão, o que mais preocupou os
teólogos e professores do !ter foi a
afirmação . de que o Seminário
"não oferece as condições míni
mas para a formação sacerdotal".
O documento determina, ainda,
que as duas instituições devem
ser fechadas o mais breve possí
vel, o que levou os estudantes se
·minaristas ao desespero, pois não
sabem qual será seu destino. So
mente no próximo mês é que os
bispos da Regional Nordeste TI
vão se reunir para discutir o ca
minho a seguir, em relação ao fe
chamento dos seminários. On
tem, o arcebispo' emérito de
Olinda e Recife, âom Hélder Câ
mara, disse ter esperança de que
o Vaticano reveja essa decisão e
descartou qualguer relação entre
o fechamento dos seminários e os
choques das alas conservadora e
progressista da Igreja. Mais notí
ci�s na página A-11



Hélder descarta ---:;�=-:::� en1re o
... "1 •· . 

focha�Tfw�"�' q� nã���', �"�� arcchiRpo emérito de um1,1 formnçiio intelectual tou, ponderando que "eHsa próprio povo exigiria. Con
Olinda e ltecife, disse 011- adequada aoR seus !mccr- decisão faz parte de urna tinuamos a ensinar a rezar, 
tem, surpreso com a notí- dotes. Poderiam dizer de relação normal entre a Ar- mas há, também, os que 
eia, que acredita numa re- onde haveria essa forma- quidiocese e o Vaticano". dizem: "minha reza agora 
colocação do, problema. ção adequada, com todo o Dom Hélder abordou é ajudar a promoção dos ir
Embora sem querer falar respeito que tenho pela o radicalismo com que são. mãos que estão numa si
do assunto, por considerar congregação católica". vistos determinados aspec- tuação de miséria":Assim 
antiético tratar de ques- Ele descartou no en- tos dentro da lgrej a. como Jesus disse que o pri
tões da Arquidiocese, afir- tanto, qualquer relação do "Como você encontra meiro mandamento amar 
mou: "Eu me acostumei a fato com os choques entre grande miséria humana, e a Deus sobre todas as cai
ter respeito pelo !ter, ape- as linhas conservadoras e se fala muito em Terra, sas é o mais importante, o 
sar de reconhecer que a progressistas da Igreja, "a fica-se dizendo Senhor, a que pede para amar ao 
medida foi tomada pela medida deve ter sido to- !�reja do teu filho não en- próximo também o é. São
entidade competente para mada em função do inte- sma mais o povo a rezar. os dois mandamentos 9ue 
isso."Mas, acho que o Vati- resse da Santa Sé com a Isto é um absurdo. Se os formam, afinal, um so e 
cano pode rever a posição formação dos futuros pa- padres e bispos esqueces- grande amor", concluiu. 

· Só em outubro, Re9fnnal II examina caso
No começo do mês que "não eram bem vistos e a Roma,  pertencente  à são de que todos os bispos 

vem, os bispos e alguns as- nossa experiência não ti- me8ma Congregação que estavam preocupados com 
sessores d_a Regiona,1 Nor- nha agradado". Resu- ·está mandand9 fec�ar a formação dos futuros as.
deste II vao se reumr para mindo, ele conceitua os se- agora, que, apos muita cerdotes. Eles acham que 
discutir as repercussões e minários extintos como discussão, aprovou nossas muitas desistências depen
as pas�os a serem tomad�s uma "exceção que não está idéi_as", relata o bispo. dem da falt� de folJ?ação 
a partir da ordem do Vat1- enquadrada nos estilos co- Mmtas peBSoas, segundo nos semmár1os. Os Jovens 
cano determinando a ex- muns". disse, já apostavam contra padres não estão prepara
tinção do Serene II e dq As düerenças entre o intento. doa para enfrentar as difi
Instituto de Teologia do este "estilo comum de se- A Santa Sé, por sua culdades do ministério, as 
Recife (lter). Pelo menos é minários" e o Serene e lter vez, não fica completa- decepções, e sobretudo, os 
isto o que o secretário- são, mais ou menos, rela- mente po.r fora do que era atrativos da sociedade con
regional do Nordeste TI, cionadas pelo próprio dom feito nos seminários. "Eles temporânea". 
dom Francisco Mesquita Francisco. "Há mais JJro- sempre pediam relatórios e As comunidades de 
Filho1 espera. Para ele, a fessores e mais liber ade n68 mandávamos", disse seminaristas são também 
notícia não passou de uma de ação, bem como são le- dom Francisco, reafir- atacadas por dom Mucrido 
simples "revo�ação da li- cionadas mais matérias de mando sempre que a "ex- que as chama de "verda
cença consegmda há cerca Ciências Humanas do que- periência", ªfora cassada, deiraa repúblicas, onde oe 
de 20 anos com a Santa Sé, o normal, sem esquecer, é "foi positiva'. alunos gozam da máxima 
permitindo-nos fazer uma claro, a área da Teologia". RELATÓRIOS liberdade". Quando entre-
experiência nos seminários Segundo dom Fran- Isso, no entanto, não gue ao Papa essas impres
e, como manda quem pode cisco, há cerca de 20 anos parece ter sido comparti- sões, o "Voz Amiga" 
e obedece quem deve, es- alguns bispos reuniram-se lhado pelo Vaticano. De afirma .que o Sumo Pontf
tou tranqüilo". e partiram para a defesa de acordo com o boletim da fice insistiu em aiiuns 

Dom Francisco, no en- um seminário que desse Congregação de Jesus Sa- questionamentos: ' Ha
tanto, afirma ter consciên- mais liberdade aos alunos, cerdote, intitulado "Voz veria correntes teológicas 
eia de que os métodos ino- sem a antiga concepção de Amiga", um extenso artigo dominando os seminários? 
vadores utilizados pelos se- isolá-los do povo. Foram assinado pelo padre André foram encontrados desvios 
minários extintos visavam tratadas desde questões Bortolameotti, de São no que diz respeito à dou
a atender a um único obje: mais simples, como o fato Paulo1 analisa ae impree- trina tradicional? e como 
tivo: "Unir a Igreja ao de não usar batina - "por- sões ao relator das visitas funcionam as pequenas co
povo". Quanto à decisão que à paisana a aproxima- realizadas, ano paBBado, munidades e qual o dieci
papal, ele resume com tre- ção é maior" -, à pró- em vários seminários, in- plinamento daâo?" Assim, 
chos bíblicos: "A Bíblia. pria formação do semina- clusive o Serene e !ter. traduz o artigo como que 
diz: "Todas as coisas coo- rista. Dom Mucciolo, citado presumindo o que aconte
peram para o bem dos que "Tudo isso na melhor no artigo como o que entre- ceria com o Iter e o Serene. 
amam a Deus" e Santo das intenºções e a Santa Sé gou ao Papa João Paulo Il, 
Agostinho compieta: "Até a�torizo':1 fazer a �xperiên- em dezemb!o de 1988,, o, re-
os pecados". "Eu nã? acho c1a depois que ve10 o mon- sultad�, ob�1d� pelo� v1s1�-
que errei ou pequei", re- senhor Pavamello, de dores, tena tido a u�prea-
eume. 
SEMPRE VISADA 

A situação do Serene 
II e !ter nunca foi tran
qüila, segundo dom Fran-
cisco. "Sempre havia pes
soas que reclamavam por
que havia um pouco de 
pioneirismo nesta forma 
alternativa que utilizáva
mos e éramos os únicos a 
fazê-lo. Isso incomodava", 
disse o bispo, afirmando 
ter consciência de que 



aticano fecha Seminário 
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Em medida TJououíssimas vezes adotadas, o Vaticano decidiu fechar o Seminário'ltegional Nordeste II da CNBB, localizado na Vá�zea e o Instituto de Teologia do Recife�fter. O documento que traz a ordem, da Congregação das .Jnstituições Católicas, quer.eguÚlmenta os seminários e institutos de estudos, foi divulgado, ontem, no Boletim Arquidiocesano, mas não chel.fou ao conhecimento da diretoria do Inter pessoalmente.�penas all.funs provincianos- receberam uma carta do bispo auxiliar da Aarquidiocese,iJ,om Evangelista Martins Terra, comunicando o fato, diãnte da ausência de dom José�cardosp que está em Roma. E a notícia, surtiu o efeito de urria bomba.1 º'·" 

., .,, 

O documento diz que O fato surpreendeu ao examinar atentamente 110rque, quando esteve no 
o Relatório sobre o Semi- Brasil no .ano passado, o 

nário Regional Nordeste II ' visitador apostolico, dom 
(Serene), que recebe estu- Zico lhe foi colocada por 
dantes de Pernambuco, parte os alunos uma visão 
Paraíba, Alagoas e Rio positiva tanto do Serene 
Grande do Norte e o lter, quanto do lter, ao con
preparado pelo visitador trário do Seminário de 
apostólico que esteve nes- Olinda e da Escola Teoló
tes centros de 6 a 11 de ou- gica do Mosteiro de São 
tubr o do ano passado, 

1 

Be�to, agora a únicá alter
resolveu-se tomar esta de- nativa para os remanescisão. A congregação deixa 

I centes do Serene. 
claro ainda que já possuía ESCOLA 
uma opinião sobre ambas ' Existe a Escola do 
as instituições., mas tinha Mosteiro de São Bento, e o 
suspendido qualquer deci- Seminário de Olinda. No 
são, até dispor dos resulta- Seminário d o Reg ional 
dos da visita feita ao Bra- (Serene), na Várzea, os 
sil, e que este relatório te- alunos pass8:m o primeir? 
ria sido amplamente estu- ano em regime de sem1-
dado. internato, vivendo os ou-

A a c u s a ç ã o m a i s  tros cinco restantes nas cp
grave, contudo, que preo- munidades. Estes alunôs 
cupou os teólogos, profes- estudam no Iter. Mas o 
sores do lter, e religiosos de Iter é uma escola de teolo
um modo geral, indepen- gia que forma agentes pas
dente de setores progres- torais, e congrega não só os 
sista ou conservador do alunos do Serene, como 

Regional Nordeste II é a das congregações religio
afirmacão de que "o Se- sas, leigos e leigas, com
reile II não corresponde à pondo um total de 400 pes
noçao ele Semmário Maior soas. 
e não oferece as condições Estranhamente, po
minimas para a formação rém, por conta da passa
sacerdotal. E o lter não gem do visitador por aqui, 
oferece uma formação in- a arquidiocese decretou 
telectual adequada aos fu- que o Seminário de Olinda 
turos sacerdotes, tanto do estaria fechado .aos estu
clero diocesano como do dantes de outras diocesses. 
religioso". Com isso,· os estudantes in-
ESCOLHA dagavam na manhã de on-

0 d o cument o d i z  tem para onde iriam. Na 
ainda que as duas institui- época do fechamento, 
ções devem ser fechadas _o questionou-se o fato de 
mais breve possível, o mrus uma série de críticas feitas 
tardar no final deste ano. quanto ao ensino lá minis-

d 'd A b · trado "deptro de uma pos-E é pe i o ao rce ispo 
tura hierárquica tida como Dom José Cardoso que 'se 

digne vigiar pela pronta decadente, com as decisões 
execução da medida". tomadas de c ima para 
Além disso, os atuais semi- baixo. 
naristas do Serene II "de-

o S e m i nár i o · d e verão passar _por um novo Olinda, atualmente, pos- 1 processo de discernimento sui oito alunos, com os resvocacional, e verificada a sua tantes que estudam no smcera aceitação da iden-
Mosteiro de São Bento tidade do sacerdote, pro-
vivendo nas periferias por orposta pela Igreja e regime 
d b' começo d S · , · M · " em arce ISpo no o emmano aior ' po-
do ano. C om ·a medida do derão talvez ser acolhidos, 

no Seminário de Olinda ou Vaticano que dá a enten
em outro. der os al�nos do Serene de-

• O que sir,nifica t1m ou-' vem dirigir-se para lá, os 
tras linhas .iue os atuais estudantes ficam sem en

tender se as modificações seminaristas, principal-
no Seminário de Olinda mente os que estão con- f · D José serão e1tas. om cluindo o curso podem não Cardoso na éJ?OCa em que ter esta oportunidade, e tomou a' decisao, disse que deverão passar por um pro- a Santa Sé poderia decidir cesso de escolha para acei- de outro modo, de acordo tação ou não no Seminário com do visitador aposde O linda ou em qualquer tólico dom Zi�o . outro. 

iTER 
O lter concentra a 

1 força intelectu!11 da �qui
diocese e é sabido das msa
tisfações do arcebispo com 
relação a muitos dos estu
dantes de lá por possuírem 
uma visão diferente da 
Igreja. Os estudantes, que 
se reuniram durante a ma
nhã de ontem para anali
sar a medida, com os pro
fessores e o diretor, Cláu
dio Sartori,informaram 
que antes de tudo preci
sam tratar o problema com 
calma, "porque se trata de
um ataque muito sério de 
uma Igreja comprometid_a 
com o povo", como enfati
zou um destes estudantes. 

A direção do Iter não 
foi informada sobre o as
sunto e comentava-se 0f!· 
tem, na Cúria Metropoli
tana que nem mesmo a 
CNBB teria sido ouvida a 
respeito. "Cada grupo pas
sará o final de semana re
fletindo nas dioceses, e na 
segunda-feira decidiremos 
a data de uma assem
bléia", informou ainda 
este estudante. 

As preocupações•caem 
quando se toca no ponto de 
que "é uma intervenç.ão na 
caminhada do povo"1 Fon
tes da Cúria MetrÔpoli
tana apontam aind�.J,. in
terferência .de en!/i:J�des 
católicas que fina�oiam 
projetos para a lgrejll;,_e__em 
troca estariam presslcirlnndo 

modificação n� q�estãp �e 
iormação doutrinária dos reli-

� 
da América ',t.iitina. 

medida, seria umMtapa 
desse plano. 

j - t •, :i 
, ., e :: 
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Fechamento do !ter 

Medida ·vai· detef'.� 
o avàh�Çô popular

A decisão dQ Vaticano, segundo o professor Dranc� Eli(!,r, serd um 
retrocesso da� r,çtfes defend�das pela Teologia d�Libertação -. 

O fechamento do Instituto 
Teológico do Recife - lter - vai 
regredir todo o avan,ç.o dos mo
v\mentos populares defendidos 
pela Teologia da Libertação. 
Quem garante isto é o professor 
de Ciências Religiosas (curso de 
extensão), Drance Eliar, contes
tando a decisão do Vaticano de 
acabar com o lter e o Seminário 
Regional do Nordeste 2. Por sua 
vez, o vigário geral da Arqui
diocese de Olinda e Recife, 
monsenhor Isnaldo Fonseca, 
considera cedo analisai' a medida 

, do Vaticano, já que o fato será 
discutido, segundo ele, durante 
esta semana pelo secretariado 

dez professores do curso . de 
Ciências Religiosas - com 250 
alunos, há quatro anos - discuti
ram, preocupados, a decisão do 
Vaticano de fechar as duas ins
tituições. No e;itender de Drance 
Eliar - presente ao encontro - a 
medida não prejudica apenas 
aqueles que precisam dos cursos, 
mas toda a comunidade. "V ai 
regredir um trabalho pastoral de 
25 anos".- afinna_ ele, garantindo 
que serão. analisadas llS poss(veis 
saídas para este problema. 

1 

Arquidiocese e cursos 
' 

regional da Conferência Nacio- O reitor do lter, padre Cláu
nal dos Bispos do · Brasil - ' dio Sartori, está viajando e tal-
CNBB, que representa o arce- vez chegue hoje, segundo reve-
bispo Dom José. Cardoso, de fé- lou um de seus assessores, sem 
rias em Roma. :. dizer porém, onde ele se encon-

Reunidos ontem pela i:nanhã tra. Para o vice-diretor Severino 
numa das ,;alas do Iter, mais de Vicente, o fechamento da insti-

tuição era esperado diante do 
antigo confronto existente · .na 
I�ja Católica Universal. _'�O 

· lter tem um pensamento mais. à
esquerda", admite.

No entender do monsenhor
lsmildo Fonseca, apesar de ri�
e�stir nenhumà opinião, pot éJ?-
quanto, do Regional da CNBB a
qual as instituições são subordi
nadas, a situação dos 103 semi
naristas precisa ser analisada
com muito cuidado. "Eles; não

podem ser prejudicados", diz �
monsenhor, citando como po��f
veis opções os seminários de
Olinda e Mosteiro de São Bento.
"O problema 6 que há" neées·si
dade de entendimento enlre .. as
direções do Iter e do Seminárib
Regional", lembra. Quanto ao
curso de Teologia para leigos do
lter, a opção agora s6- existe na
Universidade Cat6lica · de Per
nambuco.

EstU dO da Teologia da Libertação provocà fechamento 
O estudo e a prática da Teo

lo�ia da Libertação: este é o 
pnncipal motivo, para a ala pro
gressista da Igreja, do fechamen-

, to, até o final do ano, do Institu
to Teol6gico do Recife (lter), 
responsável pela formação inte
lectual de leigos e sacerdotes, e 
do Seminário Regional do Nor
deste 2 (Serene 2), que cuida da
fonnação pastoral · dos futuros
padres. · 

Combatida pelos conserva-
. dores, a Teologia da Libertação é 

um movimento nascido na Amé
rica Latina que justifica, através 
do Evan�elho, o ativismo social 
dos religiosos e preconiza a ação 
direta para lutar contra as injus
tiças políticas, sociais e econô
micas. 

A Igreja Cat6lica no Brasil 6 
considerada .uma das mais pro
gressistas do mundo, porque o 
seu episcopado pratica a Teolo
gia ôa Libertâção, se$uindo 
à risca a opção preferencial pe
los pobres. Mas foi o sacerdote 
peruano Gustavo Gutiérrez o 
idealizador do termo, em 1968, e 
que depois o popularizou em seu 
livro "Teologia da Libertação", 
editado em 1971. 

Ap6s seu impetuoso lança
mento na América Latina, a Teo
logia da Libertação deixou de 
levantar paixões e controvérsias 
depois que se�� principais pro
ponentes des!11en� to� fi
liação aos pnncfp1os marx1Stas, 

Esta calma 6 atribuída, em parte, 
. a dois documentos do· Vatfcano: 
que reconhecem a validade. da 
Teologia da Libertação. "Ins
trução sobre alguns aspectos da 
Teologia da Libertação", . de 
1984, reconheceu oficialmente ·a 
existência do movimento. O se
gundo, "Liberdade cristã e liber
tação", de 1986, lhe deu c� 
de cidadania, reconhecendo, iq
clusive, o direito dos pobres. de 
lutarem cootra as injustiças,�
da que advertindo contra a 
violência, a intervenção política 
dos religiosos e o "mito da re
volução", que, para a Santa Sé, 
desemboca' em novas formas de 
esaavidão. · , .' 



1 e João Paulo: dec�são do Vaticano é impe�alismo contra a Igreja Latina 1�J ·
:·_.;·:· .. _ · · ·o vireador João Paulo (P1), es• · tem da.do a questões como essa faz os trabalhadores. O Vaticano já de- bido o comunicado mostra uma prá-
-_ ��:·tudruite do segundo ano de Ciência . parte de um jogo internacional - cri- veria ter tirado ele", afirma. tica voltada para o centralismo, mas 
?:?.�_Religiosa no �titut!> de Téologia do - tiaL Ele t.em sido uma marionet.e e a Centralismo acreditamos que o Espírito Santo 
>: _Recife Iter, vinculou ontem a decisão prática polftica que usa,· atacando o paire sobre D. José e ele reveja sua 
. �:�: do Vaticano de fechar este instituto e · pessoal, é de inquisidor. '· Mesmo a.s&m, o estudante acre- - posição", revela.
-,:-: .. ·,_o Seminário Regional do Nordeste 2 · João Paulo criticou a atitude do dita que o arcebispo irá rever sua po- ·
�-!:�·-política imperialista internacional arcebispo no· epis6dio envolvendo sição e não chegue a considerar a de-
�,::.. contra a América Latina. . Segundo · trabalhadores do Engenho Pitanga 2, cisão do Vaticano. Segundo explicou,
�e .. :ele,,há um movimento para reverter quando ele colocou policiamento em D. José tem autonomia para isso. In-
'!t- � .os avanços da Igreja latino-america- sua residência, evitando receber os formou, também, que o Iter ainda 
-.-,.;:na, principalmente a do Brasil, ade- camponeses. Tal fato culminou com não recebeu um comunicado oficial 
�.;":<iuada· à Teologia da Libertação. O uma carta de protesto da Comissão do fechamento e, por essa razão, as 
s� ·�mportamento do arcebispo Dom de Justiça e Paz, que acabou sendo aulas continuam normais. Ontem, os 
3{, • Iosé Cardoso, disse, enquadra-se destituída por D. José Cardoso. "O alunos discutiram a questão e decidi-
::-;·,: nesse movimento. bispo ficou com sua imagem desgas- raro continuar o trabalho nas comu-
:�:: · · - O tratamento que ele (D. José) tada quando colocou a Polícia contra nidades, "O fato de não termos rece-

__ rir "' 

Segundo frisou, os cursos do 
Iter e do seminário estão sendo per
seguidos por se adequarem à realida
de da Améóca Latina. "Nossa expe
riência quebra a história de que padre 
tem que ficar trancado na igreja • 
Achamos que o padre deve estar jun
to às comunidades, acompanhando 
seu dia-a-dia", explicou. 



!D. Hélder, o
, - - -

oráculo do bom senso 
Hylda Cavalcanti 

"Entendam, minha �ção é delicada. 
Sou um bispo apooent:ado' . Est:a frase .iá quase 
n_itineira do arcebisQO emérito de Olinda e Re
cife, dom Hélder Câmara, ainda não serviu 
para fazer com que as pesaoos deixem de 
procurá-lo. Embora explicando aempre que dar 
opiniões seja anti-ético, num período de diver
gencias do Arcebispado como este, em que 
duas formas de entender a Igreja se chCJC!llIJ, a 
figura do "peregrino da paz" e revolucirnárn em 
tantas ideias que o deixaram famCl!O no 
mundo, jwnais é poupada. 

E costume na Cúria Metro�lit:ane 
diante doo acontecimentos, oo comentárioo: "O 
que o Dom acha disso?", ou "ainda bem que 
ele está viajando para não ver tudo o que está 
acontecendo". Nada, no ent:anto, deixa de ser 
comunicado a dom Hélder, apesar de évit:ar 
intrometer-se em 888untos liga� a dom J� 
CardCl!O. Mal chega de viagemlm oo a.migoo o 
procuram, e J?fc!em conselhoo. '· 1 udo que ele 
faz é noo ouVll' atento", disse uma fonte. 

Essa figura de um dom Hélder, manso, 
apaziguador, desmistifica um �co aquela 
imagem criada noo duros tempa1 de ditadura, 
levando seu protesto contra a situação do País 
pelo mundo inteiro. 

Embora continue lut:ando peloo mesmoo 
ideais, com a serenidade de 80 anoo de uma 
vida bem vivida, dom Hélder mootra-oo umn 
p€!ll08 de bom senso e critica a radicalização 
dentro da Igreja. 

"Há devoções a Noosa Senhora que são 
perf eit:as, e eu não tenho medo da devoção a 
ela. Só que às vezes pode acontecer que se esco
lhem partes da vida de Noosa Senhora,· esque
cendo outras. Há quem fique preocupado com 
as perdas que podem vir, e acham que a Igreja 
està fazendo política, está se esquecendo da 
mensagem de Cristo e promovendo divisão. Aí 
se esquecem de determinadas passagens da 
vida de Noosa Senhora, e escolhem só � passa
gens felizes. Mas Noosa Senhora t:ambém co
nheceu a miséria". 

Dom Hélder com isso quer lembrar o 19
mandamento, quando Cristo disse que o maís 
import:ant;e era "Amar a Deus sobre todas as 
coisas", cont:anto que não ae esquecessem do 
�do "Amai ao próximo como a ti mesmo". 
"Diant;e da miséna que assola o mundo, e 
quando se eument:a uma busca no sentido de 
t;ent:ar diminuir essa miséria, há quem diga 
'Senhor, a Igreja do Teu Filho noo ensina mais 
o p<?VO a r1;zru: . Isao nãç � yerdade. Cfi!!O pan
trário, o propno povo exigme que oe enBU1asse
moe. Continuamoo a ensinar a rezar e uma
missa numa comunidade de baae é ;Jgo ines
auecível. Mas há também radicalizacão doe
que acham: "minha reza agcra é ajudar à pro-

mocão humana doo irmiial que estao numa 81-

ruação de m.iiéria". 
E aconselha que "nem só o primeiro man

damento nem o aegundo. Os dms mandamen
tos formam afinal um só e grande amor. Est:a é 
e forme encontrada por ele para falar do 
período pelo qual pasaamoo. Dom Hélder che-

. gou há nove dias da Euro� e aempre 
esquivou-ae de dar declara� sobre a_punição 
com relação à Comissão de Justi� e Paz, em
bora tenha enfatizado que "nada irá calar a voz 
da Comissão". ' . 
ESPERANÇA 

Enquanto foi _procurado pelos jornalistas 
na última sexta-ferra, poesuiá uma oopia do 
documento do Vaticano que fecha o lter e o Se
minário do Regi0t1al. Ele não collSeguiu escon
der a preocupação, ao afirmar diarite do aesé
dio noo_ últimos dias � que de!l!e oeiniões a 
respeito da criae na Jgreja, com relaçao à Co
missão Pastoral da Terra e à Comissao de Jus
tiça e Paz: "Vocês estão vendo

fr!!
e tudo foi

uma got:a d'água diante disso? medida é 
muito séria". 

"Tenho todo o respeito à Congregação do 
Vaticano que analiaou o relatório do visit:ador 
apoot.ólico, JJO!'(IUe trat:a--ee do órgão responsá
vel por isso. Mas oo profesaores preciaarn enviar 
documentos, e renho esperança de que essa 
medida seja revist:a", diàíe, acrescent:ando em 
seguida: "durant;e todos estes anos aprendi a 
t;er um grande respeito pelo lter". 

E como a mL'!éria está no centro de tudo, 
ponderam que a diferença ent.re pubrezn e mi
séria é enorme, apesar de muitos não entende
rem. "O pobre VIve com apenas o necessário, 
mas o miserável nem isso !)(H!ui. Um dos meus 
sonhos é _que o Brasil chegue ao ano 2.000 sem 
miséria. V amos ver". 
ATERRA 

"A nossa terra caberia 32 vezes a Alema
nha e não poderíamos ficar caladoo diante 
dessa luta por uma reforma agrária. Ninguém 
pense que o povo não este� present;e na atual 
Comtituição. Há uma verdade inegável: quem 
pos5ui muito não goota do trabalho de grupos
que defendem e lut:a pela terra e tenta-se inter
ferir nesta luta", respondeu quando indagado 
sobre o problema da CPI', amplament;e criti
cada com acusações de que estaria envolvida 
com financiamentos de armas para campone
ses, e inclusive com e morte de IJOOSeiroo. 

Mas d. Hélder não quis falar âa polêmica 
que a CPI' vem enfrent:ando áC[ui, com o arce
bispo d. José CardCl!O, �r t;er destittúdo de sua 
fui:i�o o padre Tiago Torlby e declarar que a 
CPT é ilegnl. A CPT Nacional já enviou docu
mento divulgando sua legalidade, apesar da 
oosicão do arc.-ebispo ter Sido mantida. 

"Noo me �em contra d. Jcsé. Ele é gen
til comigo e não quero trat:ar destes assuntos 
que não me dizem respeito. 8obretudo porque 
ele se encontra fora". 

J)P 
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.Diretor do Iter: Fechamento 
afasta Igreja do 

A ordem do Vaticano em fechar o Instituto de Teologia do 
Recife (!ter) e o Seminário Regional Nordeste II (Serene), na Vár
zea acaba com uma experiência única no mundo e representa 
um� perda para todos os que fazem a Igreja, principalmente os 
que lutavam para uma aproximação maior com o povo. Porém, a 
semente está lançada e a decisão da Santa Sé "apenas tornará o 
processo mais lento", afirma 

"
ot�mista, .º diretor do [ter, padre

Cúíudio Sartori, que lamenta a incapacidade das pessoas em en
xergar que é necessário inovar, aco�mpa"!-har os tempos, porém,
enraizados no passado, porque se nao unirmos as duas coisas va-

d " mos apo recer . 

Sartori, um padre liberal que há qua
tro anos assumiu a direção do Iter, afirm_a 
não ter sido pego de surpresa com a deci
são do Vaticano. "Sempre houve esta 
ameaça e, portanto, não foi novidade". 
·Ele também, isentfi dom José Cardoso,
arc;bispo de Olinda e Recife, de ter in
fluenciado na decisão Papal, pois "mesmo 
antes dele chegar aqui, a opinião já estava 
formflda". Isto ratifica a opinião do 
vigário-geral da Arquidiocese, monsenhor 
Isnaldo Fonseca, que salienta o fato da or
dem vinda de Roma ter sido emitida em 
12 de agosto, "antes da ida de dom José à 
Itália onde foi a gozo de férias". 

Ó choque de ideologias, no entanto, 
sempre existiu. Segundo relata padre Sar
tori, quando o Iter foi cria!1o, ,eI? 1968, ".os
própnos alunos eram reac10nar10s e os bis
pos mais progressistas, porém, do começo 
da década de 80 para ca houve uma certa 
mudança de perspectiv!f, onde os al_unos 
são mais abertos e o Ep1scol?,ado Reg10nal 
Nordeste II é mais fechado '. 
DEFENSIVA E CRITICAS 

Uma visão mais defensiva e medo das 
mudanças e inovações na formação dos 
seminaristas são as colocações do padre 
Cláudio Sartori para definir as linhas 
ideológicas diferentes existentes na Igreja 
e que, hoje, com decisões como esta do fe
chamento do Serene e Iter, se evidenciam. 
"Nüo concordo com esta divisão de alus 
conservadoras e progressistas, apenas 
existem duas tendências, dois modos dife
rentes de pensar e chegar-se a um ponto 
em que não há diálogo e os dois lados per
dem. Esta falta, empobrece a todos", ana
lisa calmamente. 

O motivo apresentado pela Santa Sé 
r.ara o fechamento era de que o seminário 
'não oferecia as condi

f,
Ões mínimas para 

a formação sacerdotal '. Quanto ao Iter, 
"não dava formação intelectual",· com re
lação a isto, Sartori prefere tirar suas con
clusões, analisando justamente a dife
rença de pensamentos existentes entre os 
bispos e o setor mais liberal da Igreja, afir-

mando que passa pela própria história do 
Instituto, "para o qual sempre houve acu
sações de adotar uma linha Marxista com 
o não respeito de autoridade".

"Considera-se esta formação intelec
tual com o conceito antigo da obediência, 
que é imóvel onde a autoridade não pode 
ser contestada, achamos um dos pontos 

· divergentes. No Iter, é mais dinâmico, da
mos mais liberdade, porém, sem desvalo
rizar a autoridade, para que se dosando as
duas coisas não se torne autoritário ou
anárquico", raciocina o padre.

Quanto à questão do Marxismo, Sar
tori explica que aí, tamb�m, passa por
uma visão de viver a realidade. "Não de
vemos apenas enxergar o elemento filosó
fico na formação do seminarista, mas
também o das Ciências Humanas. Isto
para que o estudo da realidade seja mais
dinâmico e não estático'.

Para ele, não se deve ter uma visão
absolutista de tudo, porque cai no erro· de
esquecer outros detalhes essenciais. "O
homem concreto é um dos instrumentos
para se analisar a realidade e apenas com
as Ciências Humanas poderemos chegar a
isto", diz Sartori. No Iter, valorizava-se
mais estas disciplinas, sendo lecionadas
cadeiras como Sociologia, Estudos dos
Sistemas Econômicos e Psicologia.

Citando Murx, que diziu: "O Cristia
nismo é para o Homem abstrato'_', Sartori
dá uma idéia do que se pretendia na for
mação do Iter. "Queremos ministr�r os
três aspectos. Es_tudar _a pessoa n� s1t_ua
ção concreta, a mserçao do semmansta
na comunidade, dava-lhe a. prática, e o
elemento filosófico".
PASSO A PASSO

O Iter tem atualmente, 570 alunos,
porém, segundo Sart?ri, o_s que ma\s so
frerão com a determmaçao do Vaticano
são dos 220 leigos. A formação dos semi
naristas é feita por três grandes etapas.
No _primeiro ano, os futuros padres ficam
no Seminário em regim� de internato. Era

então, realizada a primeira pesquisa de 
campo, que serviria como base para o ano 
teologico. 

Ao final desta etapa, eram divididos 
em grupos de 12 à 15 seminaristas, que 
passavam' a habitar nas comunidades, 
com um padre, principalmente, nos bair
ros da Macaxeira, Morro da Conceição e 
Camarajibe. Era, então, feita a pesquisa 
científica, onde eles passavam dois anos 
estudando Ciências Humanas, Filosofia e 
a Bíblia. Isto de uma forma integrada, vi
sando, justamente, não haver a separação 
que recai no absolutismo. "Eles aprendem 
a conhecer a realidade de uma maneira 
científica e ao mesmo tempo que visam o 
aspecto filosófico", diz Sarton. 

No quarto ano, estes grupos são divi
didos em equipes de cinco alunos que es
tudam os problemas ecumênicos, missio-

nários, eclesiásticos e cri,stãos. Os últimos 
dois anos, são dedicados aos temas pasto
rais. Neste período de divisões em grupos, 
os seminaristas vivem em casa comuns e 
convivem com a realidade. Este também 
foi um ponto a ser atacado. 

De acordo com o artigo do padre pau
lista André Bortolameotti, publicado no 
boletim "Voz Amiga", a impressão dos vi
sitadores pastorais que estiveram no Iter e 
Serene, no ano passado, "era de que os jo
venH padres não estavam preparados para 
enfrentar as dificuldades do ministério, 
principalmente devido aos atrativos da 
sociedade contemporânea", daí o medo à 
exposição. Por outro lado, a maneira des
tes viverem indicada pelo !ter é tachada 
de "verdadeiras repúblicas, onde os alu
nos gozam da máxima liberdade e sem a
companhamento". 

:J)P 
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D. Hél.der: "Entendam, minha posição é delicada, sou um bispo aposentado"

A carta que fechou o Instituw 

... Teoló9ico do Recife e o Serene
Foi esta a carta recebida pela Ar-

quidiocese do Recife e Olinda, deter
minando o fechamento do Seminário 
Regional do Nordeste II (Serene) e o 
Instituto de Teologia (lter). Apesar de 
datada em 12 de agosto de 1989, as en
tidades eclesiásticas não sabem expli
car porque apenas nesta última se
mana o documento foi recebido. Seu 

, efeito, no entanto, é tido como uma 
"bomba" para todos. 

Roma, 12 de Agosto de 1989 
Excelência Reverendíssima 

Examinamos atentamente o Rela
tório sobre o Seminário Regional do 
Nordeste 2 (Serene 2) e o Instituto de 
Teologia do Recife (lter), pre{)arado 
pelo Visitador Apostólico da Região 
Nordeste 2, no final da sua visita aos 
referidos centros, realizada de 6 a 11 de 
Outubro de 1988. 

Esta Congregação já tinha uma 
opinião sobre ambas as instituições, 
mas, como Vossa Excelência sabe, ti
nha suspendido !-\ualquer decisão a 
este respeito, até dispor dos resultados 
da Visita Apostólica aos Seminários do 
Brasil. Tendo estudado agora detida
mente o Relatório do Visitador e toda a 
documentação anexa, verificada pelo 
recent.e encontro com todos os Exmos 

'Visitadores (Brasília, 17 a 19 de Julho 
"passado), chegou à conclusão de que o 

Serene 2 não corresponde à noção de 
Seminário Maior e não oferece as con
dições mínimas para a formação sacer
dotal, e que o Iter não oferece uma for
mação intelectual adequada a<_>s futu-

ros sacerdotes, tanto do clero diocesano 
como do clero religioso. Portanto, de
pois de maturada e prolongada refle
xão, chegamos à firme decisão de que 
ambas as instituições devem ser fecha
das o mais brevemente possível, o mais 
tardar no fim do ano corrente. 

Pedimos ao Arcebispo de Olinda e 
Recife, na sua qualidade de Ordinário 
da Arquidiocese em que o Serene 2 e o 
Iter têm a sua sede e como Presidente 
d� Conf�r�ncia Episcopal Region11l, se 
digne vigiar pela pronta execução 
desta medida. Com a presente, solici
tamos Vossa Excelência a prestar a sua 
colaboração. 

Os actuais seminaristas do Serene 
2 deverão passar por um novo processo 
de discernimento vocacional e, verifi
cada a sua sincera aceitação da identi
dade do sacerdote, proposta pelo Ma
gistério da Igreja, e do regime do Semi
nário maior, poderão talvez ser acolhi
dos, de acordo com o Arcebis�o de 
Olinda e Recife, no seu Seminário 
Maior Arquidiocesano- ou nalgum ou
tro Seminário Maior. 

Implorando a constanteprotecção 
da Mãe de Deus para Vossa Excelência 
e os seus colaboradores, aproveito de 
bom grado a oportunidade para me 
confirmar com sentimentos de pro
funda estima 

de Vossa Excelência Revma. 
devmo. em Cristo 

Fto. José Saraiva Martins, Segret. 
Fto. Ivan Peri, Sottosegr. 

7JP 
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Vaticano 

Instituições religiosas de Pernambuco são punidas pela cúpula da Igreja . � 1 

·niânda fechar Semin.átiO
. 1 

. ' 

1 ' I : ,, • 
• • • .' • • . \ 

O Instituto de feolqgia do Recife e o Seminário da Várzea vão deixar de existir. Ontem, 20 bispos da Nordeste II da CNBB foram comunicados ·t
da decisão do Vaticano que, acatando recomendação de dois visitadores eclesiásticos, decidiu pelo fechamento das duas instituições : 1

1 
� 

• 
\ 1 

• ' Uma decisão do Vaticano.-- medida tão drástica.. mas éspecu- foi tomada pela Congregação da �tiu que havia divergências e111 
somente ontem tornada pllblica.. Ia-se que a alta clipula da Igreja- Instituição Catdlica. à qual as tre o Iter ( .. cujo pensamento se 
t=�

u 
Recio��-J�� levou em consideração relatórios duas instituições são subordina- situa mais à esquerda•') e o ar"!/ 

II (mais conhecido como se- feitos por . dois .. visitadores das. Ontem. quase ninguém cebispado. mas isenta Dom J� 
minirío da Várzea), onde estu- apost6licos .. que estiveram no · estava no Seminário da Várzea jã Cardoso, lembrando que a carta 

1 dam hoje 103 seminaristas. e do ano passado em Pernambuco que os 103 seminaristas haviam determinando o fechamento datà 
Instituto de Teologia do Recife para observar o funcionamento iniciado um retiro em Ja- de 12 de agosto. anterior. por-
(lter). criado há 21 anos para a · das duas instituições. A 'decisão. boatão. Jã no Instituto de Teolo- tanto. à viagem do Arcebispo de 
formação de sacerdotes e leigos. · do fechamento anunciada · gia, a notrcia do fechamento _pe- Olinda e Recife a Roma. onde se
Ainda não se sabe quais as razões através de carta aos 20 bispos da gou a todos de surpresa. O vi- encontra em gozo dé férias. 
que levaram o Vaticano a tomar Regional Nordeste II da CNBB. ce-di.retor Severino Vicente ad- (Página 9) 
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Vaticano inicia Operação Desmonte no Nordeste 
.. 

ãofec a
• 

oso em 
� 

ano e o er 

• 

Para o Vaticano as duas instituições não oferecem condições mínim,as de formação intelectual e sacerdotal e, por isso, devem ser desativadasaté o final do ano, deixando. sem estudos 103 seminaristas de Pernambuco, Ala.goas, Paraiba, Rio Grande do Norte e até da Bahia
NARA LÚCIA e 

VERÓNICA ALMEIDA 

A Igreja Regional foi sur
preendida ontem com uma de
cisão bombástica do Vaticano: o 
fechamento, até o final do ano, 
do Instituto Teológico do Reci
fe, há 21 anos responsável pela 
formação intelectual de sacerdo
tes e leigos, e ainda do Seminá
rio Regional do Nordeste 2, que· 
congrega 103 seminaristas de ci
dades. de Pernambuco, Alagoas, 
Paraíba, Rio Grande do Norte e 
até da Bahia. Para o .. Vaticano, 
as duas Instituições não ofere
cem condições mfuimas de for
mação intelecrual e sacerdotal. 

A decisão do fechamento 
comunicada aos 20 bispos do 
Regional Nordeste_ da C�B 
(Conferência Nacional dos Bi�
pos do Brasil), aos quais � enti
dades estão subordinadas, 
através de carta do bispo José 
Saraiva Martins, secretário geral 
da Congregação de Instituição 
Cat6lica. Membros do Iter e do 
Serene 2 garantiram que até on
tem os qirigentes das ins�
tuições, respectivamente Cláudio 
Sartori e padre Geraldo 
Pennock, não haviam sido _o!i
cialrnente informados da dec1sao
do Vaticano. 

Na íntegra, a carta da con
gregação, datada de 12 de agos-

to: "Excelência Reverendíssima 
Examinamos atentamente o 

Relatório sobre o Seminário Re
gional do Nordeste 2 (SERENE 
2) e o Instituto de Teolo�ia de 
Recife (ITER)

7 
preparado pelo

Visitador Apostólico da Região
Nordeste 2, no final da sua visita
aos referidos centros, realizada
de 6 a 11 de outubro de 1988.

Esta Congregação já tinha 
uma opinião sobre ambas as ins
tituições, mas, como Vossa Ex
celência sabe, tinha suspendido 
qualquer decisão a este respeito, 
até dispor dos resultados da Vi
sita Apostólica aos Seminários 
do Brasil. Tendo estudado agora 
detidamente o Relatório do V isi
tador e toda a documentação 
anexa, verificada pelo recente 
encontro com todos os Exmos. 
Visitadores (Brasilia, 17 a_ 19 de 
julho passado), chegou à con
clusão de que o SERENE 2 não 
corresponde à noção de seminá
rio Maior e não oferece as con
dições mínimas para a formação 
sacerdotal, e que o ITER não 
oferece uma formação intelectual 
adequada aos futuros sacerdotes, 
tanto do clero dia<resano como 
do clero religioso. Portanto, de
pois de maturada e prolongada 
reflexão, chegamos à firme de
cisão de que ambas as insti
tuições devem ser fechadas o 
mais brevemente possível, o 

- . .  

mais tardar no fim do ano cor
rente. 

Pedimos ao Arcebispo de 
Olinda e Recife, na sua qualida-. 
de · de Ordinário da Aq uidiocese 
em que o SERENE 2 e o ITER 
tem a sua sede e como Presiden
te da Conferência Episcopal Re
gional, se digne vigiar �la 
pronta execução desta medida. 
Com a presente, . solicitamos 
Vossa Excelência a prestar a sua 
colaboração. 

Os atuais seminaristas do
SERENE 2 deverão passar por 
um novo processo de discerni
mento vocacional e, verificada a 
sua sincera aceitação da identi• 
dade do sacerdote, proposta pelo 
Ministério da Igreja, e do regime 
do Seminário Maior, poderão 
talvez ser escolhidos, de acordo 
com o Arcebispo de Olinda e 
Recife, no seu Seminário Maior 
Arquidiocesano ou nalgum outro 
Seminário Maior. 

Implorando � constante pro-
• teção da Mãe de Deus para Vos

sa Excelência e os seus colabo
radores, aproveito de bom grado 
a oportunidade para me confir
mar com sentimen�os de profun
da estima 

de Vossa Excelência Rev.ma 
dev .mo em Cristo 

JOSÉ SARAIVA MARTINS, 
Secretário" 

·=: Hélder não
. :: .. contesta o
�> Vaticano _. · . Para ele, é "direito e dever" 

do Vaticano velar as casas de 
formação dos futuros sacerdotes. 

· O arcebispo emérito de "S.er padre é uma coisa muito Olinda e Recife, Dom Hélder séria. É necessário verificar se 
Câmara, evitou ontem contestar quem vai anunciar a mensa�ema· decisão do Vaticano de fechar de- Cristo está recebendo onen-
o Instituto Teológico do Recife e tação adequada", afirmou. 
o Seminário da Várzea, mas não . . . Dom Hélder não vê no fepoupou elogios ao Iter, que elas; êhamento do !ter e Seminário da sificou de "uma instituição sé-
ria". Do Seminário, ele nada fa- Várzea mais uma etapa do con-
fou, J'ustificando conhecê-lo me- fronlo entre progressistas e con-

servadores da Igreja Cat6lica nos, por conta de suas viagens. e não acredita que O arcebispoDom Hélder disse que o Ins- Dom José Cardoso tenha contri-tituto· de Teologia sempre guar- d fi h dou "uma imagem forte e fa- ��frPt!'��:�� - es �---- ?·.,. .. -;.-·7·

vorável". Ele não duvida da · �; . .:A: .Sitgraçl.a Con$fegação 
competência dos visitadores nãq.p.giµ,_levianamente. Agiu ha..
apostólicos que estiveram no ��da em �<;>cumentos e rel_at6-
Récife, no ano passado, mas nos. Os v1s1Ladores apostólicos 
acredita que os responsáveis pe- , quando fazem esse tr�alho <l:e 
lt> Iter tentarão reverter o qua- investigação, procuram ouvir 
aro. I professores, alunos e vizinhos · · 

1 d · tit · -es Dependendo do � ' - Tenho a impressão de que as rns wço · . 
'd ·· · pode - · v1·s1'tador o arcebispo é ouvi o, os própnos professores rao • · · · d '""OC- m.,;., esclareceu. Dom Hélder disse enviar ocumen� s ...., 

fi h · · · - - é - · l ta b funcionamen que ec ar mst1tuiçoes nao um 
�d� :nJd�e:Cfa�:endo com q� ; fat� r�o, mas não_ se. rccord�u 
s,eja modificada a visão da Sa- , de msl:ltutos e seminários que Já 
grada Congregação, disse Dom I foram fechados no Nordeste. 
Hélder. O arcebispo explicou 
que o documento do Vaticano é 
legítimo e autêntico, não vendo 
·, 'como reclamar".

Jr 
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Os alunos do Iter foram apanhados de surpresa 

· Intensa  movimentação a
conteceu ontem de manhã no 
Instituto Teológico do Recife, 
nos Coelhos, com a notícia de 
seu fechamento. A diretoria foi 
obrigada a suspender as aulas 
diante da inquietação geral e fez 
uma pequena reunião com os 
alunos para acalmá-los. Nesta 
segunda-fefra,-- as . atividades 
voltam .'à nonpatidade e: já está 
prevista ,uma assembléia para !1S 
9h30rnin, qúe vai reunir religio
sos e leigos que ali estudavam 

Filosofia e Teologia. 
Embora o fechamento de

cretado pelo Vaticano só deva 
ser discutido amplam�nte na se
�unda:.feira, ontem alguns alu:ios 
já tinham sua opinião sobre o 
caso. "Dom José deve estar por 
trás disso", comentavam. A 
grande preocupação ronda até; 
m�smo a cabeça dos não semina
ristas que ali dispunham de for
mação intelectual reconhecida e 
bancada pela Igreja. "O que a 

gente vai fazer agora?", indaga
vam. 

Logo ·cedo, a notícia era 
comentada até do lado de fora 
do prédio pelos estudantes que 
trocavam cópias da carta endere
çada pelo Vaticano. Dentro da 
casa, a sala da diretoria estava 
lotada e o.padre Cláudio Sartori, 
-dirl:"tOr do lnter;·. viu-se ·total
mente ocupado pelos inll'mc:ros.i::
contínuos telefonemas que rece
bia.

Confronto ideológico é responsável pela desativação 
A notícia do fechamento do Ins

tituto Teológico do Recife surpreen
deu os dirigentes da instituição. "Era 
algo a ser esperado diante da antiga 
situação de confronto existente na 
Igreja Católica Universal, mas não 
com tanta veemência", disse o vice
diretor Severino Vicente. Embora 
admita que o fat� da entidade ter um 
pensamento mais à esquerda que o do 
arcebispo de Olinda e Recife, Dom 
José Cardoso Sobrinho, possa ter 
contribuído, ele acredita que não te
nha influenciado tlecisivament.e na 
questão. 

Vicente, que falou no lugar do 
diretor, padre Cláudio Sartori - ele 
não pôde conversar com a imprensa 
devido aos inúmeros e demorados te
lefonemas que recebia - também não 
vincula o fato ao recente episódio 
envolvendo Dom José e a Comissão 
de Justiça e Paz. A viagem do arce
bispo a Roma, há ex.atamente seis 
dias; também não teria ligação, oh-

serva, lembrando que a carta está da
tada em 12 de agosto, muito antes. 
portanto, de Dom José ter deixado o 
Recife. 

O fato do relatório dos bispos 
que visitaram a instituição no ano 
passado ter embasado a decisão sur
preende o professor Vicente: "Eles 
sairam daqui elogiando a nossa for
mação". O ditjgente diz que julgava 
receber algumas orientações e não a 
decisão "drástica". 

Ele entende que a decisão é irre
vogável, mas diz que vai manter as 
aulas normalmente no Inter enquanto 
não chegar uma comunicação oficial 
ao Instituto e até ser definida a si
tuação dos alunos. Ao todo são 210, 
pessoas entre seminaristas e leigos. 
que recebem formação intelectual 
(aulas de Teologia e Filosofia) na ins
tituição. Entre os religiosos estão in
cluídos os do Semimrrio Regional 
Nordeste 2 e outros provenientes de 
congregações de todo o Nordeste. 

Fundado em 1968, quando a Ar
quidiocese de Olinda e Recife tinha à
frente Dom Hélder Câmara, o Inter 
vinha fQnnando por ano cerca de dez 
sacerdotes, um ndmero considerado 
alto. Entre os mais de duzentos reli
giosos que de lá saíram nestes 21 
anos está o abade do Mosteiro de Sã.o 
Dento, Dom Sebastião Héber. Do 
corpo docente são 30 professores, 
sendo mais da metade composta por 
padres. O próprio irmão de Dom 
José Cardoso, hoje bispo de PetroU
na, Dom Paulo, já ensinou na insti
tuição. 

Funcionando no bairro dos Coe
lhos, em frente ao Instituto Matemo 
Infantil (IMIP), o Inter era mantido 
pela própria Igreja e com mais algu
ma contribuição de uma Instituição 
Alemã de AmúJio Católico. O Con
selho Superior da instituição era in
tegrado por três bispos, entre eles o 
arcebispo Dom José Cardoso Sobri
nho. 

No Seminário Regional, apenas mais um dia de calma 

No Seminário Regional do Nor� 
deste Il, na Várzea, o clima, ontem à 
tarde, era tle calma, justificada pela 
ausência dos l 03 seminaristas, em 
retiro iniciado no começo tio dia, no 
município tio Jaboatão. Muitos, 
porém, haviam esta.do pela manhã, no 
ltcr, onde diariamente estudam Filo
sofia e Teologia. 

"perplexos". Segundo ele, não se es
perava o fechamento do Seminário, 
apesar da ofensiva do Vaticano con
tra aos que praticam a Teologia da 
Libertação. 1 lá três tlias, porém, ele e 
outros companheiros pressentiram o 
acontecimento quando o bispo amd
liar Dom João Evangelista ligou para 
a direção do Serene 2, cujo reitor é o 
padre Geraldo Pennock, não locali
zado ontem. 

do Serene 2 à linha de trabalho ado
tada pela sua direção. Ele diz que, ao 
contnfrio do Seminário Diocesano (o 
mesmo Semin:frio de Olinda), que 
adota o sistema fechado (estudo e 
oração). o Serene 2 trabalha inserido 
no meio do povo. 

O Seminário tia Várzea recebe jo
vens de Permm1buco, Paraíba. Ala
goas e Rio Grande do Norte (os Es
tados do Regional Nordeste II da 
CNBB) e ainda tias cidades de Paulo 
Afonso, Juazeiro e Bonfim. 

José Pereira do Nascimento, um 
dos poucos seminaristas que se en
contravam no Serene 2, disse que a 
ordem do Vaticano deixou a todos 

O seminarista José do Nasci
mento 23 anos, oriundo tia Diocese 
de Petrolina, atribuiu o fechamento 

Arquidiocese ficou sem comando 

O bispo auxiliar de Olinda e Re- CNBB (Conferência Nacional dos 
cife, Dom João Evangelista Martins Bispos do Brasil). 
Terra. que responde pela Arquidio- Na nota. Dom João Evangelista 
cese na ausência do arcebispo Dom diz que entrou em contato, por tele-
José Cardoso (em Roma, gozando fone, com Dom José Cardoso (em 

• férias canôi)i�)' e dq bispo auiúliéfl', Roma), o qual detenmnou qüe,ântes
· Ooin" flilário' Moscr (viajando �or •· da puhJ�'caçlip nq,BolçtiÚ1 Arquidio-
SliÔ Paulo) nã'o foi cnconl.rado onlem ccsano, 'c6plas da circular fossem on-
à tarde no Palácio tios Manguinhos. viadas aos provinciais membros tio 

No Boletim Arquidiocesano, 
órgão oficial da C6ria Metropolitana, 
Dom João divulgou, ontem, uma no
ta informando que há três dias havia 
chegado uma circular da Sagrada 
Congregação para a Educação Cat6-
lica nos Seminários e Institutos 
Teol6gicos, endereçada a todos os 20 
bispos do Regional Nordeste II da 

conselho do Instituto Teológico do 
Recife. 

Para Dom João Evangelista, a 
"tão exigente determinação" da San
ta Sé de fechar o Iter e o Seminário 
da Várzea. "manifesta a preocupação 
da Igreja pela formação cada vcl 
mais aprimorada de seus sacerdotes e 
religiosos". 



MANIFESTAÇÃO 

OAB fica solidária 
com_. a:Comissão� "'..' 

. . ' .. . 
\ . .-._ 

A Comissão de Justiça e Paz da

Arquidiocese de Olinda e Recife, que 
há 12 dias foi proibida pelo arcebispo 
Dom José Cardoso de se pronunciar 
sem o consentimento da Cwia Me
tropolitrula, foi alvo ontem de wn ato 
de desagravo promovido pela seccio
nal pernambucana da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Participaram 
da manifestação dezenas de movi
mentos cat6licos, sindicatos, partidos 
polfticos, associações de moradores, 
professores e alunos do Instituto 
Teol6gico do Recife e do Seminário 
Regional do Nordeste II •. 

A homenagem à CJP, que esteve 
representada por seu presidente, Luís 
Tenderini, foi organizada por João 
Batista Pinheiro, da Comissão de Di
reitos llumauos da OAB-PE e iu.i-' 
ciada com a leitura de uma nota ofi
cial divulgada por Jorge Neves, pre
sidente da entidade. Em 30 linhas, a 
nota lembra que a Comissão tem 
cumprido, "coin exemplar despren
dimento e notórios sacriffcios dos 
seus integrantes", o papel hist6rico 
que as circunstâncias polfticas e so
ciais da Região lhe reservaram. 

Explica que por conta do passa
do da CJP, a Ordem dos Advogados, 
historicamente comprometida com a 
defesa dos direitos hwnanos, "não 
poderia omitir seu posicionamento 
em fatos de tanta repercussão e de 
tão graves consequências, especial
mente para os setores mais desfavo
recidos". 

Por fim, a nota manifesta espe
rança de que "o bom senso e a lar
gueza das autoridades" prevaleçam e 
que a Arquidiocese restabeleça o 
respaldo qu_e sempre conferiu à Co-
missão. 

Punição l Justiça e Paz 

A CJP foi pw1ida por Dom José 
Cardoso por ler repudiado a presen
ça ·de policiais militares no Pa11cio 
<ios Manguinhos convocados para 
expulsar camponeses que buscavam o 
diálogo com o arcebispo. Os traba
lhadores rurais reivindicavam a Dom 

. ·José Cardoso o retorno à comwúda
de de Pitanga II em Igarassu, do pa
dre escocês, Tiago Thorlby, afastado 
da Cwia Metropolitana. 

D. Hélder deve calar
por orô � da Santa Sé 

Dom Hélder Câmara, arce
bispo e�tito de Olinda e Reci-, 
fe, não pode mais fazer comentá
rios sobre as decisões da Arqui
diocese e da Santa Sé no que diz 
respeito a assuntos que envol
vam a Igreja Regional. Segundo 
uma fonte do meio eclesiástico, 
Dom Hélder recebeu a proibição 
através de um telefonema do 
bispo auxiliar, Dom João Evan-

gclisla Terra, muito ligado ao 
Vaticano. O arcebispo emérito 
não quis falar sobre o assunto. 
Utas atrás, no . entanto, Dom 
Hélder manifestou a esperança 
de que o Instituto Teológico do 
Recife (Iter) e o Seminário 
Regional do Nordeste U não fos
sem fechados. Ontem, dezenas 
de movimentos cat6licos, sindi
catos, partidos políticos, profes-

sores e associações de morado
res participaram de um ato de 
desagravo promovido pela OAB 
- Seccional pernambucana, a fa
vor da Comissão de Justiça e
Paz da Arquidiocese de Olinda e
Recife, que foi proibida de se
pronunciar, 12 d.ias atrás, pelo
arcebispo Dom José Cardo-,
so.
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Vaticano aperta o cerro 

D. Hélder
vai f·car
m silêncio 

Ele, que tanto tempo dirigiu a Igreja no Nordeste, 
recebe um recado do Vaticano para calar a boca 

O arcebispo emérito de Olinda e 
Recife, Dom Hélder Câmara, está 
proibido de se marúfestar sobre as
suntos polêmicos da Igreja regional. 
Uma fonte segura do meio eclesial 
infonnou ontem que o bispo auxiliar 
Dom João Evangelista Terra, ligad!s
simo ao Vaticano, telefonou para 
Dom Hélder pedindo que evitasse 
comentar decisões da Arquidiocese e 
da Santa Sé. 

Contactado no começo da noite, 
por telefone, o arcebispo emérito 
confirmou que havia sido procurado 
por Dom João Terra, mas não reve
lou o teor da conversa mantida. "Não 
é propriamente isso", disse Dom 
Hélder ao ser indagado a respeito da 
proibição. Diante da insistência da 
rep6rter, o arcebispo emérito, de
monstrando pelo tom de voz uma 
certa amargura, desabafou: "É um 
desastre", referindo-se ao vazamento 
da infonnação. 

Foi tentado, sem sucesso, arran
car de Dom Hélder mais detalhes da 
conversa com Dom João. O arcebis
po fez questão apenas de destacar 
que "isso é um assunto delicado" e 
encerrou a entrevista dizendo não 
saber o que falar. 

Últimos pronunciamentos 
Há seis dias, Dom Hélder Câ

mara, num pronunciamento sobre a 
punição imposta pelo arcebispo Dom 

José Cardoso Sobrinho à Comissão 
de Justiça e Paz, insinuou que nin
guém calaria a CJP por ser ela "lúci
da, bem composta e capaz de se de
fender". No dia 25 de agosto, Dom 
José Cardoso baixou decreto proi
bindo a CJP (que o havia criticado) 
de emitir opinião sobre qualquer as
sunto sem o consentimento expresso 
da Arquidiocese. 

No dia 1 de setembro, o arcebis
po emérito voltou a falar com a im
prensa, desta vez para classificar o 
Instituto Teológico do Recife de 
"instituição séria" e para manifestar 
esperança na continuação de seu tra
balho. Naquele dia chegou às mãos 
de Dom João Evangefü,ta uma nota 
do Vaticano comunicando que até o 
final do ano devem ser fechados o 
Instituto e o Seminário Regional do 
Nordeste II, por não oferecerem 
condições para a formação intelec
tual e sacerdotal dos futuros padres. 

Dom João Evange&ta 

O bispo auxiliar Dom João 
Evangelista não foi encontrado, on
tem à noite, no Palácio dos Mangui
nhos, onde reside com o arcebispo 
Dom José Cardoso ( de férias em 
Roma) e o bispo auxiliar Dom Hilá
rio Moser (viajando a São Paulo). Foi

informado que ele está viajando, em 
local não revelado. 

J ,{, 
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Plínio vai ao Iter e 

pro1nete lutar contra 

extinção do Instituto 
A pesar de declarar ter pouco 

conhecimento sobre as causas que le
varam o Vaticano a fechar o Institu
to de Teologia do Recife - ITER, O 
deputado Plínio de Arruda Sampaio 
(PT-SP) assegurou seu desejo de lu
tar contra a extinção daquela entida
de. 

Em visita aos estudantes do 
ITER, ontem pela manhã, no Sc
min.frio ele ouviu ruais detal!x!s sobre 

I' o caso, enquanto passava infor
. mações sobre a campanha de Lula. 

De qualquer forma, para o deputado 
vale a opinião de Dom fíélder Câma
ra; "Conheco Dom Hélder há 40 
anos, e se ele não aprovou a decisão, 
confio que algo não está certo aqui", 
jus ti ficou. 

t\lém ela conversa com os alunos 
do !TER, Plínio Sampaio tarubán 

esteve corri os diretores e professores 
do Instituto. Ao final da visita, de
clarou seu repúdio ao fechamento, 
afirmando a inportância, para o Pafs, 
da existência daquela escola: "O pes
soal daqui é o mesmo dos demais r.c
minários do Brasil, uma moçada séria 
e preocupada cem o futuro da 
nação", disse acrescentando que vai 
estudar o ca<,o para traçar fonnas 
concretas de apoio. 

O parlament_ar foi bastante 
aplaudido durante toda a sua estada 
no !TER, onde fa.lou ainda sobre o 
programa do PT. Após se retirar, os 
estudantes reuniram-se em comissões 
para encaminhar o processo de orga
nização para o combate à decisão do 
Vaticano, juntamente com um rcpre
scn tante da Ação Católica Operária -
ACO. 

J (
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Crise na Igreja 

1 e // _ ;1. <rS 

Gonçalve 
solidário 

comaCJP 
Numa nota contendo 77-linhas, o ex-presidente 

da CJP analisa a situação e se solidariza 

Seis dias ap6s o arcebispo 
de Olinda e Recife, Dom José 
Cardoso, haver proibido a Co
missão de Justiça e Paz de se 
pronunciar sobre qualquer as
sunto sem o consentimento da 
Arquidiocese, o ex-presidente da 
entidade, Fernando Antônio 
Gonçalves, lançou ontem w11a 
nota analisando os últimos acon
tecimentos da Igreja regional: 
,ú·astamento da Cúria do pmlre 
escocês Tiago Thorlby, expulsão 
de camponeses, por policiais mi
litares, da residência do arcebis
po, punição imposta à CJP e 
destituição de um integrante da 
Comissão. 

Na nota, de 77 linhas, o 
economista Fernando Gonçalves 
diz que diante dos fatos recen
tes é u� dever manifestar soli-

, 
"b dariedade a tcxlos que uscam 

justiça para as gigantescas levas 
de dcspossufdos, filhos _prec�il�
tos do Senhor da H1st6na . 
Lembra aos "irmãos de fé e ca-

. minhada" - a quem se dirige -
que "temos consciência do nos
so papel de peregrinos e te�te
munhas", sem esquecer que isto 
implica numa "cola inevitável de 
insegurança e risco". 

Esse papel, destaca o ex-pre-

sidente · da CJP, é cncoraJado 
permanentemente pela conhecida 
advertêncÜ.\ do papa João Paulo 
ll: "Se pcxlern cometer faltas cm 
relação às necessidade1, urgentes 
de multidões humanas imersas 
no subdesenvolvimento por te
mor, por indecisão e, no fundo, 
por covardia". 

A nota do economista reco
nhece que "não somos dono da 
verdade", mas explica que u di
reito de crflica foi ressaltado por 
Pio XII, há quase 40 anos. "A 
crítica sem exacerbações, mas 
em crescente liberdade. Ajudan
do a Igreja a ser mais Igreja no 
Ter<:eiro Mundo", complet.a. 

Fernando Gonçalves, c.lirclor 
de recursos humanos da Fun
dação Joaquim Nabuco, exem
plifica o modelo de Igreja que 
ele e seus irmãos de fé defen
dem: uma Igreja colegiada, po
pular, aberta ao diálogo e volta
da para um serviço dt:sinlcrcssa
do e libertador dos oprimidos . 
Ele tem1ina a nota lembrando 
que "converter é preciso e mais 
oportuno" e pedindo a Maria 
Santíssima, símbolo da libcr- · 
lação de todos os povos, que 
"nos ilumine neste mar agita
do". 



"J C. - Desmonte eclesiástico // . .,1', cfj 

CJP contra desordem estabelecida 
JURACY .t.NDRAOE com relativa aulonomia, den-

Algurnas pessoas, enlida- lro do espírito do concílio 

des e alé repórteres entende- ecumênico YaLicano 11. O Pa-
ram mal a medida tomada pe- pa Monlin.i eslava ferido em 
lo arcebispo de 0lintla e Re- ·· · · stfa consciênciã .. ile orisÚ.o e
cife em relação à Comissão de ' de inlelectual refinado, �ela 
Justiça e Paz. Apressadamen- maré montnnte de desréspeitd;, 
te, já passaram o ateslado de 

aos direilos humanos que se 

6biLo da mesma. Dom José espraiava pelo mundo inteiro. 

Ca
rdoso não extinguiu a CJP, O presidente da CJP reci-

apenas enquadrou-a no Códi- fense não se posiciona contra 
go de Direilo Canônico ou na a auloridade do arcebispo, 

sua concepção de auLoridade. mas pondera que, conforme ·o 
Aliás, como bom respeitador E:'angelho, poder é serviço, 
da hierarquia, ele não poderia nao é como o poder numa 
decrelar a extinção de uma concepção jurídica. O poder 
enLidade que foi criada, em evangélico tem que ser enten-
1966, pelo Papa Monlini <lido e exercido dentro de um 
(Paulo VI), na onda de reno- contexto proJélico-pastoral. 
vação pós-conciliar da Igreja, Ele lembra que, após a posse 
e que se espalhou pelo mundo do arcebispo José Cardoso, a 
inteiro, Lendo chegado ao Re- CJP ·não Leve mais estímulo 
cife, na década passada, pelas nem apoio, só vigilância e ve-
mãos do arcebispo Dom Hél- los. O arcebispo nomeou um 
der Câma

ra. seu represenlante, que depois 
A ealilinária contra a CJP retirou, mas não teve nenhu-

uão lem raz.ão de ser, pois ela ma participação. Parece nüo 
não quer lomar o lugar de haver entendido o sentido 
ninguém nem substi.tui r profético-pastoral da ação da 
ór?ãos eslabelecid9s para OP. 
cuidar da Justiça. E apenas 
uma voz que clama no descr
lo, como João Uai.isla, bus
cando a paz através da Justi
ça. Denlro da estrutura de de
sordem estabelecida em que 
vivemos, isto é pregar no de-

. serto. 
O presic.lente local da 

CJP, Luís Tenderini, reco
nhe�e que ele e seus compa
nheiros não são os únicos a se 
preocuparem e se ocuparem 
com a busca da paz e da justi
ça, não são perfeitos e podem 
até se Ler omitido em aJgu111 

. caso de injustiça contra pes
soas indefesas. Mas a maioria 
das crflicas que recebem é 
exalamente por não se omiti
rem. 

Relativa aulonomia 

Ele lembra que, em feve
reiro, a CJ P criLicou o Gover
no do Eslado por omissão em 
relação aos grnpos de ex
termínio, apesar de antigos 
companheiros estarem atual
menle no Governo, inclusive 
Roberlo Franca, secret.á.rio de 
Justiça. "Não defendemos o 
criminoso, mas a pessoa hu
mana" - diz Tenclerini - "e 
selares da Polícia e da socie
dade não aceitam este princí
pio". 

Com relação à crise entre 
o arcebispo e a CJP, Tenderi
ni lembra que Paulo VI insti
tuiu a Pontifícia Comissão de
Jusliça e Paz como órgão
propulsor e aglutinador de
grupos de leigos católicos,

Banquete da vida 

Se o bispo não entendeu, 
não é de admirar que muitos 
vejam a CJP apenas como 

· uma entidade defensora de
"homossexuais, bandidos e
comunistas", presládora de
"desscrviços e malefícios" à
s.ociedade.

É muilo difícil ver gente, 
ver um ser humano, no mar
ginal, no criminoso. Poucos 
param para pensar, medilar e 
considerar que � a <.ksordem 
estabelecida ( vendida como 
ordem estabelecida) que cria 
os marginais, que dificulla, ou 
impossibilita mesmo, o acesso 
de Lodos ao banquete da vida. 
Não é a impunidade dos cri
minosos que se deseja, mas a 
sociedade tem os meios legais 
para punir (e at� para recupe
rar, se quisesse) criminosos e 
to<.la espécie de marginais. 

O que a CJP pretende é 
que II pessoa humana seja 
respeitada, que o criminoso 
tenha direito a um advogado, 
a um lralarncnto de país civi
lizado. O julgamenlo/justiça
mento à margem da lei pode 
até parecer eficaz, mas, além 
de ser ilegal e fora dos pa
drões da civilização que pre
tendemos, esLá imbuído de 
subjetividade e discriminação 
- atinge freqüentemente ino
centes e só se volla contra- os
çidadãos mais desertados.

J,( 
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�ubscri�o para construi-la, sendo o que puder fat ... 
. tar supprido pelos cofres Proviociaes. A despeza d' essa 
ponte foi orçada e.m 3 :000�000 rs. 

Achão-se levantadas as plantas e feitos os Orça .. 
mentos da ponte do Parahylia na Barra Mansa, e a 
do Bananal na estrada que daquella Villa se1ue para 
Resende. A riqµeza crescente daquelle tlorescenle M-u.• 
nicipio, e ·a utilidade d'essas pontes , vos inclinará por 
certo a consignar para seu cómeço alguma quantia. 

De l1um O.meio do Coronel Conra�o , que acom
panha as referidas plantas, colhereis interessantes -�r
menores ácerca do metbodo de construcção adoptado. 

A ponte grande _de Resende sobre o Rio Para� 
hiba acha-se concluida. Foi orçada em 14:000� .rs., 
e pc?rq\le da subscripção com que a começá.rão somen
te duas terças part� se percebêrão , foi mandada -coá· 
.tinuar pelo. Governo, em Portaria de 15 de J&1nbo 
proximo passado , em conformidade. do Titulo l O da 
Lei do Orcamento Provincial. 

Esta. ponte de 21 lanços e 90 braças de compri
mento, de summa importancia para o Commercio de 
.l\1inas Geraes , do l\iuoicipio de Resende , e parte 
.de S. Paulo, deve eom justiça ser contada entre as 
melhores obras da Pcoviecia .pela sua elegancia , . boa 
construcção e fortaleza. He pela maior parte devida 
aos habitantes· daauelle l\tlunicipio, e ao patriolico ·,e
lo de hum digno� Cidadão, João Lourenço Dias Gui
.marães, que não so subscreveo com l :OOO�GO réis 
e agenciou mais �ubscriptores para a obra, como tam• 
.bem a dirigio <..�m constancia , economia e ialelli1en
.cia até sua conclusão. Certamente observareis, Srs.,
os patrioticos esforços dos Resendeeses. A obra da 
Cadêa tambem começou e foi levada ao ponto em 
.que está eo1· subscri�ões de �rticulares. 

Granae numero de Fazendeiros e moradores do 
extincto Termo de Iguassú, e dos Muoicipos de Va� 
le.oça e Vassouras, representârão ao Governo Central 
.ácerca das 'Vantagens da juneção dos rios ProTedor e 
Cachoeira no rio lguassú 't para alimentar a SUJ ua.-

01-10-2008 12:57



Quintela família 

Ano do processo 

Número do processo 

Comarca 

Volume(s) 

Apenso(s) 

Competência 

Ação 

Lei 

Artigo 

Tipo da parte 1 

Nome da parte 1 

Sexo 1 

Sumário 

Página(s) escaneada(s) 

Mais informações 

Ano do processo 

Número do processo 

Comarca 

Volume(s) 

Apenso(s) 

Competência 

Ação 

Lei 

Artigo 

Tipo da parte 1 

Nome da parte 1 

Sexo 1 

Tipo da parte 2 

Nome da parte 2 

Sexo 2 

Sumário 

Página(s) escaneada(s) 

Mais informações 

Ano do processo 

Número do processo 

Comarca 

Volume(s) 

Apenso(s) 

Competência 

Ação 

Lei 

: 1858 

: 47 - Rio Claro 

: 1 - Civel 

: 1 - Inventario 

: 22 - Inventariado 

: Ignacio da Rocha Nunes Quintella 

: M - Masculino 

: Acesso Restrito 

: 1869 

: 40 - Para1ba do Sul 

: 1 - Civel 

: 11 - Embargos 

: 1 - Autor 

: Antonio Lopes Coelho de Sbasto. 

: M - Masculino 

: 2 - Reu 

: Pedro da Rocha Neves Quintella 

: M - Masculino 

cesso estrito 

: 1886 

: 40 - Paralba do Sul 

: 1 - Civel 

: 98 - Sequestro 



Artigo 

Tipo da parte 1 

Nome da parte 1 

Sexo 1 

Sumário 

Página(s) escaneada(s) 

Mais informações 

Ano do processo 

Número do processo 

Comarca 

Volume(s) 

Apenso(s) 

Competência 

Ação 

Lei 

Artigo 

Tipo da parte 1 

Nome da parte 1 

Sexo 1 

Observação 1 

Sumário 

Página(s) escaneada(s) 

Mais informações 

Ano do processo 

Número do processo 

Comarca 

Serventia 

Volume(s) 

Apenso(s) 

Competência 

Ação 

Lei 

Artigo 

Tipo da parte 1 

Nome da parte 1 

Sexo 1 

Sumário 

Página(s) escaneada(s) 

Mais informações 

: 1 - Autor 

: Pedro da Rocha Nquintell. 

: M - Masculino 

: Acesso Restrito 

: 1895 

: 40 - Paraíba do Sul 

: 1 - Civel 

: 17 - Arrecadacao 

: 1 - Autor 

: Pedro da Rocha Nquintell. 

: M - Masculino 

: espolio 

: Acesso Restrito 

: 1922 

: 1 - Capital 

: 4 - Vara de Orfaos 

: 1 - Clvel 

: 1 - Inventario 

: 22 - Inventariado 

: Arnaldo Tertuliano de O. Quintella 

: M - Masculino 

: Acesso Restnto 
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SECTI.ET1\RIA MUNICIPAL DEI DEFESA CIVIL 

E· .flSSUN'l'QS'� EXTRí\ORDINARIOS
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========= SEMDEC -----
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1.· ·1:'
• 1 •• .. 

!.·

tom a ch�gada do ver�o, o Mu�ic{pio de Nova Igua 
:'· 

çu se . v ê: àssolado por fortes temnestar.les; oue orcvocam exf:r.icic�
nais p��cipita��e� e causam 
-

çao. 

. - . -
transtornos de 

····· 

'tr;da ordsm � p9pul21-

,· 
,: 

• f , , Neste Per1odo e maxima a prqbabilidade de ocor -
r;nci�� ijraves, que necessitam da.concurso �e todos os 

·· . .  ·, . ,.,_. . -· 
orgaos 

publicas para a sua prevençao ou minimizaçao, bem· como entidn .-
des de s:er�iços 

-
� comunidade. O sistema de'-D_efesa Civil do Mun.i.r :· . 

, . , c1pio de :Nova Iguaçu_;estara, no �er1�do de refer;ncia, em esta-

1:.,
li 

1: 
j• 

·. I' ,.
'i 

-·

' . 
--} 1 d o d e · A LT R TA M ! X T MO , e o m 

.
. to d o s o s o 'r -g ão s . d e a p o i o b � s i e o s e , -

..
: �antendo rm sit�aç�� de ATENílIMCNTO EMEílCENCIAL. l

i

! 1-. ! 
• .1. '\ : - • 

,·.'· .. ·',
·1 '· .... ', 

\' - �. . .. 
.. ,''. 

\\· .. \. j· : \ ·. 

- a ) '\ . ·{,\ ·, SESUP
,1, 

1 1 1' 1 

. : --; � b/) · SEDUR
\ \ ,, .. '\·.' \ 

\, f � ,· ' 
' �- • ' • -., 1 ,, 

• 

,' • •' 1, • ,• \ 

.\' ' ·, ·e) SEMCAP: ' \ ' \ \ \ ' . . 
1·.:· ,\.d.) GACIV_ 

\ ·: _:.' � ) . S EM A D . \\ ,•\: ··---

\_' 1, f _.) ssrw s'' ' 

: ·. ·,g. ). SFJi°''ED ·.· ._·, -�-"-

Secret�ria Municipal das 

Secrota:ria de Dosenvolvimsnt6 Urbano 

(obras � Serv. P�blic� 

etê.). 

V i 3 s · p !� b l i e :, ·s 

S M n Crianç� Adolesc. ·e Prom. Social ec. u .  .., 

:'-'lunicir,al d� G�binete Civil 

Secret�".:i:: i  �-:uni�ií',"'ll dE: Jci:�i!i,(sl::.r;��'.3:J • 

· - secretar i�
I 

;'luhi ci pé:l 1 de s a �de

S�cretDria Municipal de Educaç�o. 

,1, 
1 

\, 

·11 ·) CM'SI .Munici1Jo.l de Energia - e Iluminaçü.r:.i: .l:' . 
:1 

. ... 
3 --

. \ �-

. •, .  
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f 

. ORGÃOS EST/\DU/\IS DE APOIO IMEDIATO 
\ �-..,ow.c..:i,r.JC,Of� ... rn77��-,• be m�___,.�....,..--

' 
'i 

) CEDI\E 
, 

Cia. Estadual de agua e esgoto. 

) LIGHT Serviços de Eletricidade S.A._

) TELEílJ 

)'CBEílJ 

- T e 1 e e o r,1 • d o E� t. d o R i o d o_ J a n e i r o •

Corpo de Bomboiros do Estado do Rio. 

Policii Militar do Est3do �o Rio. ) 

) 

PMERJ 

SEPC SecrotQria Estndu�l de Políciü Civi.J.
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8ECRET.1\RIA 1,
f
U_NICIRAL DEI DEFESA CIVIL 

E ASSUN'I10S EXTRAORDIJ.'-TÂRIOS 

,. 
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l! ' 
: . :•. . ! 

4 ORGgOS DE P.EFDf�r,O. 
•our�_.. .... i:.� , __ , ___ � _ _... •·-

!. 

1 ,., r---· '.) ·) -- • f 
. . .... 

I' como org;i �9 d." :P:·io ,, i�:d::t:: ,�::
d 

::�·�r;� �::" ����l �:�d�: 
0

:' '::

• •  _} ••• • • l .. ·, � 1 

labOr·ar n½lrn? op�-ração _Q_� Defcs�. Civil,' cujo ::·acionamento será _p;:-_q_ li 
. •• • 1 , • 

. 
\-c�di_d_o_a.traves da Secreto.ria Muni.ci_p:�l de Defes,,1 Civil e Aoountoo

'_.: Extri:lordinário 9 de Ncvü. Iguaçu.
. - . - - . ·. -. -· -· . . . - _,..__. . . -

. .  

·5 - . ', � O R 'ri í'Í (1 S N ÍÍ íl G [1 \/ r: n N ,'\ M C �JT li T S Cri �:1 P !1 �H.- :\) T [ S 
�r.."T;;:.(.0'1'\.A'.::4..:::r..1.·��·.c:ct<....,-.:.i::->,:-._��-,r.i.,·...a� :.:;,.-r,:._�,;c�.,:::......:"T..-..:t.� . , ·-1· 

'' \ 00 SISTEMA 
� :� . 

. 1 

'i 

·,,
' \� ' 

,1 
'

,, 
:··.'· Todas as entidades p_articipàntes do conselho

''' 
·.;., . / 

�ntidades n�o governamintais: 

• 1 

·\ 
..... 

'.·,' 

CRUZ VERMELHA 
,· l o B·.A •

. . · \.. \ CÁ R I. TAS , e te •
' • 1 

! .,• 

, . :: H · I P Ó T E S E S
·�..w:s,ç,n • .u...:., ... .  -.�� 

) 
I' 

' ·;-., ' ' ' I ) 1 
. D b t . , '. \,. ·, ·,;, . ' .... esa amen os 

\._\,··: 
.. \ IÍ)' ·-. r'nundaçÕes., ' 

. , ;: '.·. :' 'I Il ) 
,\ ' '

1 
• 

Deslizamentos de barreita 
Rolamentos de pedras 

de' 

. ;' . , 'I 'v) 
\ • 1 ' 

·\. \/ ) Desastrei diversas ou conjugaç�o das �ip�tes�s 
', 

1 

'/ 

7 ... 

\ ,· . . ·' ' 

'\ ',·'·, ... ' 

', 

acima. 

1 
• 

' 
\ 

,, . l 

• 1 

\' 

�1 

' '  

1 

1\ 
• I 

' \ ! ,. 
N� eventualid3de de ocorrencia do qual�uer das hi i 

p �te� e s ·e o n s i d.e r n d a s , a s e ereta r, i a Muni e i p a 1 d e D e f P. s a C i v i 1 , 

li, 'para êfei to de .,atuaç_ão dentro ·de suas· finalidades·, ter� a segui�

te missão: 
a ) .- Enviar irnP.diatarnente um plantonista. engenheiro

ou arquiteto ao local. Este fará umu avnliação da situaç Õo e de� j'.

f i n i r á , a t r a v ; s d e · r 0 l a t Ó r i o v e r b a l ou e s c r i to , a s p r o v i rJ ê n e i a "J 1.

serem tomadas; 

b ) - Havendo nocessidado, aciomJr os

nhum re npo.anub ilicLule co br� a evento. 

,.,. 
orgaos que

rj! te- ,; 1: 
'I 

11 
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Es t� clo e.lo Ílio de J8.f0irõ

PltEFEITUltA iHUNICIPAL DE NOVA IGUAÇú

SECRETARIA 1·11.UNICIPAL DEI DEFESA CIVIL
}: A8SUN'I10.S' �EXq>RAORDINÂRIOS

(). ====== -'----'-=--'==--...=.e'-"-��...:"�::- =============== SEMDEC --': _:!_ :'

.. . ,;; e_: ) ._ J u n b m 8 n t e e o rn a D e ·r e s a . C i. v i 1 , : . P r o m e, ç ; o s O e i ::! l , .
. : 

"Corpo de (�ornheiros, Poli cia.Militar ( quando' nccess_,;rio), D!'DCC 

e,. der .a f8fíl.0Çi!D 'da popuJ.açeo qr_rn· esteja na 
t r,i. D O 2.íll ! ·.-

e.i do,;·\, 1 < 
,· 

·::,�1uquacJa, em'· 1 oc:3 l 
;; r �a d e p e r i g o , 

p r e_v i ;i ·n •.:: n tu
,, 
-: 

DGfesa 
, ,, 

1 .. 

· · d ) - Havendo·· nec�ssidade, e- junt�mente corn a

Civil
. 

e ·Piomoç�o Social, ativar quantos abr\gos sejam necessa ·• 
rios para a acomod�ç�o da populaç�o removi.d�; 

. ·e·) - A�iona� policiame�to p��a d local� a fim- de e-
•• • - • ,. 1 

' ·' 

··-v--rta r··:-a':-º e-upa ç a o--u·a ···ar ea-em p Rri·qo,-:'>-aq1J e-s-·,�-·-e te.-·-· -·

111·

.- i 
1 / 

·'·· 
· ...:..·1·, ·f ) - Coordenar as élÇÕ�s dos �rg'i.i,os P. serviçus da ad,�

minis·tração direta e incJir�ta do f·lunicipio,,' de Cooperação da Co . . . . . --� 1:
m u n i d a d e·,· · d e o r g ã o s [ s ta d u a i s e F: e d e r a i s e s ta c i o n a d o s ·n o M u n i'r: .f 1 

; I 

. . ' 
1, P_ i o d e N p V a I g u a ç u ' . b em e· o rn o to d o s � q u e 1 e s q u e e s t e j a m e n g a j a d os . 1 

-n� aten�imento 1s n�cessidades da populaç�o, nos aspectos de so j

corro� �ssist�nci��
' \ .. \ . · ·,' .. ··. ·o 8 S : O s o r g ã o s a e i o n q d os t e rã o com o .rn i s sã o , s e rn p r e �-

,. , .. 1 

,., que: possi-vel, tarefas ·que se COé3du
.
nem ·com· sua atividadP- f .irn. fm 1

1

· li
· '.:s .i tu a· ç Õ e s e v e n t. u a is , s e rã o e o n c i ta d os a e ola b ora r e rn a t .i v i d a d r.?. :ê: . \: !

\\ ·' 
1 1 

��� ��teja�:enquadradas em sua Atividada Fim; 
1 

.
' :_

\ \·_·.,_ 
·
, / 

g ·�· - Pr�vid�n _ciar, ju_nto ao Departamento de Obras G j
· sob. -orientaçao da geotecnica (, caso solici �ada),. a d·emarcação 1 

'. #\ "· 1 ·, d a � r $ a'' e v e n tu a l m e n t e i n t e r d i ta d a , q u a n d o s e t r a ta r d e o e o r r e n ..

eia:' Blíl\ �ncosta·;
'· '\ , 

1 • . · • , . h ) .- P r o c e d e r v i s t o r i a , a t r a v e s d 0 p l. a n t ã o . p e r ma n r, n -
1 • 

' te d�, vJstor.ia· em edi f icaçÕes que .tenham· si
°
do afetadas pelo e -· 

. ' 
vento,· ±nterditando�as quando for constatado ·Tisco de desabamon 

to;·. 

· i ) C es s·a d a a ? cor r ê.n eia, p r'o vi d e n c ia r j .untam G n te. 
com a pro�oção Social, retorno da população 1s suas r�sid;ncias. 

·a-._ . onci1ín� MLINJCif1
.
,\IS DE AílílJíl ílASICD 

�ll-=-"{!"'�-:r,,L�J:-3. .. ,.,.fl:'T'tf't:t1::H'.l���-a::'S!'�U:-�� 

8.1 Secietaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

o SESUP-· ( onbprefeitur,.w )

,, 
fil 
�i 
1 

,1 

r. O C: LI r ·� j" 
!! 

DIVISÍÍO íl[ UílfH\S 
da Defnsa Ci\1il, os

SOS 

, . neco�;sar1us 
. . 

3tribui.çÕes dessa divis;Jo, í'• ºl� 11 
:,.,,

·m�
vnr o rot.orno a norm:1lirJ,uJe d,'3 populnçÕo zitingicfo mn quiJlr;un1·

:
111!q u o s o j n � f é.l G e cl e t r o lJ a l li o cl o D u r (J s a C j \/ i 1 : . 

·==========,=========--===============' --- . ·=·-

1 

/ 
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. . .. . . . . i:,.. .•
· ·Estado cJo Rio de Ji·i.fcifo

. 
. . 

(' "  .; 
. l">REFEI'l'UitA l\1UNJ(;n•AL DE NOVA IGUAÇU 

GECTIETi\RJA MUNICIPAL DEI DEFESA CIVIL 

E ASSUNTO� E4TRJ\.ORDIN.Â nros

n, 
� ·-· · ======--====== SE11DLC ----'=-�-;

I ) - Manter, al�m de suas atrib�iç�es normais, pla� ! 
tões para a t d· t h · ,ii . en 1men a em oraria fora do expediente· (s�bados ,

�dÕmi�go·s·. e .. f er .iados) ;· 11 

· i II ) -'.Mandar para .n Defesa Civil, relaç�o co� o nome

e_andereços das respons�vei� pelas�mjquinas, caminhEes e homens 
\'' 

e tam�ém __ orienta-los. para no· caso de emergência, quando solici 
• 1 - •

• -· -
• •' .fado', ate_ndó:r de Jmediato o ch3_;nado da Defesa Civil; 

III)- Nesse perfodo emorç_)en::.:ial d6-� gr:::qJe.s chuv3ss �
, . . t; . 

necessario que os coordenadoras das Subpref�itura� �, os-dir�· 
tores de divisão,. onde t'em m�quina:s, CéJ;ninh5es e t1omen��,. tP. 

. ; ---n h-� rn' -,; 8 ,:; ;� -�·;, ·- ;�-;_; U n-j Õ;, � . 8 't a··nh; -ri ,;13 n t-; ,:.--u· rn' :.. ·r·J ,-·;�-i.::;- ,:.: --,:--,:.;:. �-,·:;·;·;... �- i· •: ( � � 
' <, ,> '.'' ,- J. ..• - ,, ' ., _, - ' - ' .. - • ' .. •' - .. •. ' • • ' • ' •• ' ·- - \ - ._, 

/ . . . , -

l: 
1, 
lj 
1 

b ,) d os , · cJ p � � n ::; os e f �' r i ,3 j os ) · p ;,í r .J ·:.3 te n, i !:! r .:-i :!\ u n ::., �: :o :- n : d e e ·: l " -·

f. mi�ad�; caso venhéJm a ocorrer.

Dl.M 

,.-_IV) · Onde tiver r;;dio_ou telefori'e, .. 
-� esputa:�a Defesa Civil, a fim ·d� evitar retardamohto no at�n

dimento ·?:i sol i ci· tação da população. '

, V ) � . P r orno v e r a s d e rn o 1 i ç Õ e s j u 1 g a d a s n e c e s s á' r i a s a -

... travé� de �istod .. as da Defesa Civil, ou d� outros 
' ', ,' . . . 

orgaos, des-

\ d e 9 u e homo 1 o 9 a d Q s p e l a D 0 f e s a C:i V i.l •

' �. ', 8 •. 2 - C O D E N I 
,,,.' 

\\ ,\ 
• . ,li� '' • 

,\, 1 • 
I ') - Proceder a 

,, 
limpeza da ar.ea considerada de ris-

co'-.' p ei'a 
i ' 

defesa· Civil. 
. \ i\ '' \

··. 1,' . 
.,

.dos' numà' .·.' ' \ 

II)_- R�forçar, com mão de obra, .os orgãos.empenha -

opQr�ç�o de Defesa Civil, des�e que solicitados tela 

mesmâ,, 
,
�erviços �stes que não requeiram· especiê:lizaçãa;

1' ,· \ . I I J .) - /\ u Xi li ar a se e r e 'tê r ié, i'1 uni C i p a l d e saúde 
� ' - ' , ' ' 

�esinGecçao rle arcas atingidas, �om_ pessoal e equipa�entos

l i rn p o s a � ·'· ' �

.8 .-3 DEPtiRTAMCNTO ·DE Pl\RíllJES E J/\ílDl NS· 
t,��--,U#-'U...�.,a:,.e�� 

na 

'. 

, , 
Co.rta e retirada de a�vores que estcjn� em vias pu -

blicas,. em situaç�o iminente d� peri90, bem como colo�ar; di� 
.. 

posiçno da Defesa Civil, equipamentos e pe�soal quando necessn-
rio seu emprego numa operaçao de Defesa Civil. 

. 
D IV I 9 A O D [ T L l J MI �J /\ C 1í O P lÍ n L T C /\ ( C. M. E. l)

..,._ ___ __,_,_, ________ . ___ 

P r o v i d ri n ,:: i a r a i l um .i n ;:i ç ão p ,.! -ra . l o c a i s a t i n g i d o s r n r / 

n e ide n te? s , <, rn q 1..1 n s � d e iõ o n v dJ l v a m o per d ç Õ e:: s d e D c1 f e s a Civil , 1J e r;,

e orno i J. u 111 i n_;J 1; Õ o d u ,1 1J r i g o s , d u s rJ e q u o n e e cm s .:ir i o , q u a � d O s n .l.i. -

li·1 li 
il 

! 1:. 
r' 1/ 

\; !! 

li 
'! 

/; 
11 
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; 

:1 

I! 
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i1 

·11
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i 1 

Edado .dO: Rio . de· J ancir9,.:0f:.,:· 
.. :t . 

PREFEJTUlU� MU1.HGIP;\L J)E NOVA IGUAÇU 

SECRET f,RIA M.UNICIP AL DEI DEFESA CIVIL 

E. ASSlJNTOS'. EXTRAORDINAhI08

_citados pela defesa Civil •

8.5 

·. \ 

. ,,. 

iJ '\ -
I 

• . • • . . 1. r- r P �3 t .J r a t �J n c1 1 ríl ci n t. o .s o e : ·1 .l 

· · . _i o·, la t o ét u v e r s o. il o l o-e éJ l ci o u v e n e o ;

b. ' r ) - ,-· r o mo v P. r

I .  

' 

3 O � ... í' ( ' 1 ;·- · · ?: n 
' . _, ,, - ..... . ._., ·- -·

•. 

r e rn e v i. ·� o 
\ 

:J C:· :-! '�.: :� �: · r 2 ... 

sl��ncias por moti.vo de acidente ou interdiç�6 
. , . . . � p r e v e n tiva r q u .J ·n -

do necessario for julgado pei� Defesa �ivil; 

e ) Executar a triag��- nos abrigos evtnt�almente ative-
,· 

r 

1 d ) Splicit�r.atendi�ento "1édico 

1: 
; I 1 

/ n·ecRs�;rio pela )8fosa Civil; 
�v���u�l�ante seja 

1 

' \: 
'\ . 

1 ,' .-� 

:· .. e ) - Atender soci:Jlmente à população 

des h�o governam�ntais; 

em ·onU.d2 
'· 

. · f} � Provide�c{ar ali�ontaç�o para a população eventual-
·1 -

mente �brigada nos abrigos que nao disponham de ·recursos �ara -

ess � ·. f i rn;

··�.-g) - Manter.escala de �lant;o da Supeiintend�ncia do

' \_ \' ' · · vi ç. o S 6 �-i_ 3 l R e 9 i o n à 1 p a r a a g i 1 i z a r , na s á r e a s r e g_ i o na i s , a p a -�· "' 
·;� ;ticipaç�� Assistente-Saciai �as ope�açEes de Defesa Civil quari-
\. '·\ . ' ' , 

S 81"-

· . ::, , � o se f, i z e r n e cessa ri o ; \ -,1 • \ • 

· \.\ .· .1 h ) - _Manter equipes,_ compor a administraçã,o de abr:igos , 
�. ; .. 
·, ''eventué3lmente ativados •. . ,, .. 

·\, .··\ ·.·· i · )· - Organizar equipes para admi ni s traç'.; o às doa ç Õ es 
' . 

\ -
�entualmente recebidas.

\.· 
. 
\: 

8,' . .6''
,, \ 

SEtRETARIA MUNICIPAL bE EDUCAÇ�D 
�-.C.�'1;�"3"'"°te':4 I � ___ ..,.n __ =-=-n �. 

e-·.

�a) Estabelec�r prio�idade, em sue tede e�colar, par� a 

instal�ção de abrjgos provis�rios, em caso de acidente grave 

que ge�e um n�mero de des�brigados que supere as con�içEos· nor

fuais cioJ albergues; 

b ) . - D i f u n d i r , d e s d:"e j ,; , a t r a v és d e s eu q u a d r o d e p r o f P. s -

s o r e s , a s medi d a s q u e d e v e rã o s e r tom a d a s , q u a n d o d o e o n h e e i rn r.: !1 

to do ocorrências ou qu3lquor fato adverso;.

e) - Contr��uir p�ra elaboraç�o d� es�ratégias de. . . . . . ' 

a reestabelP.cer em tempo'. h,;bi.l suas ·atividades-fim; 

form;_; 

'd') - D8SÍCJR:H o administrador do _abrigo _e_ventualmr!ntr·· 

tivado nrn 1Jnid.:.ir1e�· [!,coL:irr.s, cont.:indo com pnsi,oal da prÓpr.i.n
- , . S n cru bH Li M u n .i e i 1, a 1 d e [ cJ u caço o , V o 1 u n t.,r J. os d -:J D n f e s a C i v i J 

' ' 
l · 
!i.

il 

1 
1, 
I: 
!I
'j 
� 
ji 

li,,
li 
} 

:, 

11
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1 
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, G_ qLnlouc!r. ·outro funcion;irio julgi3do n r� e 8 s s ;:· r i o f�J� ��fes� Ci- 1 
ví1· 

J 

e) - Promover listagem nominal doa d�sabrigados, for
Hecendo as informaçiosciolhidas is assistentes so6iais da Secre
taria de Promoç;o Social da �re� atingida para a devida triagem
e posterior relocação;

. ': .,_ , f ) - Manter contatos com a defesa Ci:vil visando ob ,..
ter. ,tot.:il ·supri1nento do abrigo�· 

. g . ) - i1 d ri, i n is t r a r no · ·; rn lJ i to d o · a b r i ç o. e v r: n �- :J êl l m 2 n te __ 

·1

1 
i
l
1
1

ti V a
._
q o e líl E 5 e o 1 a ;� u n i e j_ p a 1 o s r 8 e ü r s D s e n V i r.l :_i () s' r 8 l C) s d e·:,� i s

.. ·9�;;·�·1é -�-u.--,,� �-�ta��-�� - -�� �-t:�� ;r·T o: : ·;:-�-f ç .=�·::1-;-s--,-, ,i1,, t �-1� j_: ;-1-d,; ..l : -�e���-
�; �-- � 

1 
1

1i 

� t.c. )\·· 
· · . . . . . 

-----------..' I 

·a.) - A�oiar as opetaçoes _de Dofesa Civil,
t r a n s 'p o )_; t e t ,e r r e J t r e p a r a Ó s ; e 1 em o n.t. os em o p o r a ç ã·o , 

fornec·endo 
contl!.dG p:.! ... .,. 

i 

:1 
I' 

-� 
I' 

. '. '\. ra popu\aç;o atingida e dGslncamento de �quipamentos e outr::is· = 

li 
li
'I 

\. 

\;, 
,, l:, ' .. 

. . . . . . . , ! maleti.: .iis necessarios; : ... .
'', -\" 1 '.·· b ) - Elaborar urn plano do chamad3 do 

. ,. 
f u n e i o n =:i ·1 i s mo \:· 

• • • 1 
'I' •\', - A . 

. _.i/·.\··. publiço Murd.cip::il p3ra si tuaç_oes do �mergenci3, 

. '.,' \ 

\ .,.,.·, . ' . . , :,. comunidade nesto rer1odo de casos adversos º 

atender Ó· ·' 

. ' '·.. 
' 

dl:> DIM 

'. . 
1 ' .. ,�: 

• 1 • ..... ·': :· \ 

,\ '• 

,. . \ . ' . 
. . 1 \ 

8�8 

.. .  

. \ 
\ \ 1 

p r.,e.s t_ ::i n d o 

a ) - Dar apoio : imediato as oper,3ç0Gs desenc3d22das ,
. , ! ' 

.soe o r r-o medi e o e h os pi ta 1 ar d e .u r g ê n e i.' J s ,; :: e o l C' e� n -
do\em··condiç�es de desloqar equipps para a �rea aiinuida, cuja .

·' ' - - ·, . . . 
constituiçao depondera da gravidado do fato; 

tado par.a unida�les hospitolares; . \ 
\ e) - Assegurar citendimonto �;dica para pessoal atin-
, gido na srea do evonto; 

\d) - Providenci�r visita 
mente instalados, com frequência de 

, . ' medica aos abrigos eventual 
no mÍnimo 48 ho ra�; - � .... -·· .. - ..... . .. � ... .. .. . . 

e) - Prov.idencún internnção, pur'3. port:,.dor�-s- de !"'.1J--
enç3s infec_to-c_on�.::i_g.ios�s iquando constatado na visi tél rn�c!iccJ. ao 
abrigo ou por solicit�ç5o ·da D[FFS� CIVIL; 

f) - rrovidcnci�r e orientarª. dDsinf�cç;o d2 ;r22
a t :i n ÇJ i d .::1 ( riu:) n d o n e e e s s ,; r i o ) , e o n Lrn d ::i p a r a if; � o e o m o :3 p o i. o t h 
COCCNI. 

·1 
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8. 9 ,r''. 

1 

• ._J ,. 
a) - Manter-se sempre ligado com o Sr. �refeito, em ca-

sos emergrrncias; 1: 
---- ·l 

b) - Conseguir todaa aa necessidades'para
da DEFESA CIVIL·; 

aparelhagem 

e). - Reuni�es com oé dutros Secrnt6fio�, r�ra pricriz2r 

. to d os os . p e d i j::; s d a 8 E F E S ,'\ C I V I L _· _ ,· ,· 

d ) - V e ri fie 2 r · a :1 t P. s d a s c h u v 3 s · o m·a t. e· r i n l s o� i e i t 2 rJ o 
· - -p-e-la-D E-f.r.:: ·�-- C-l 'V-�r l · ---.::- �-n r-,....,._-,...t t'n....J--.---·- -
, '7° · 1-+ •.J '\ - C ... U ,J :...i ., U C-: L a • 

o ./o / . CR�';';c s ES'r,\TlU AIS ns A:?OIC J;,TEDL'.TC 

9. 1

a ) - Atender as solicitações d� DEFES!\ CIVIL dentro de
"

de atribuição; SU2 area 

b ) - Acessorar 2 Co_ord8nação de Op 8rai;: ão da DEFES.:1. CI =

VIL quando necess�rio, em assuntos que intsrfiram ou possam intGr

'ferir em suas �reas de responsabilidade 0

LIGHT - SERVICOS DE ELETRICID�DE S/A. 
1�..:.:.=:-.:.:::===:i�-:::.:�:r:'�--�.z:,-::.:r-��=-..c=r.�=--�-:::t;;.;:z:.:._�-;12, 

a ) . -
, . Proc8der corte. de· fornecimento de energia eletricD,

, "" . em carat�r de urgencia;

.b_ ) Proceder religações de energia, 
,

em areas atingidas 

por situação de risco, com brevidade, desde que solicitado pela 

DEFESi\ CIVIL; 
. ·e. ) . Apoiar os o�gãos envolvidos em operaç;o de DEFESA 

CIVIL, com equip�ment�s const�ntes em seu plano setori2l; 

quando 

' . . 

l��,��....:-1..���0J1�1S��J .... ��9-2.�J:.LQ,, ___ _Q,f 
JANCIRO 

a) - Reforç3r ou momt�r,
-

nas operaçoes de DEFES� CIVIL,-
, . .necessario, posto dci �omunicação ( telefonia ) para uso e -

!1]er9encial; 

b ) - Apoiar os o�gãos envolvidos ern. operar;Ões de DEf'ES.� 

C I V I L e o m e q u i p a m e r 1 i os c o n s. � :rn t e s em s nu p 1 a n o · s e to r i a 1 • 

9. 4

� r l\lci1n dB suas at.ivir.Jadcs operacionais especificns, apoi·ir
. . . 

a D E F E�> ,� C l V I L , q u a n d n s o 1 .;i. e i t éJ d o , n ;-i ::; o r e r: a ç Õ os d e� D C F [ S l\ C I V J L , 
I 

do cunho urnt�r9t�ncü1J. ou cn_.l.Jm i. to�;n, uisrondo d8 C1qui r�rnnri tos e· rl'J 

. I' 
1, 

1 

1 

. 1 

1 
! 

1 
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j; 
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seu efet.ivo, principalmente, para rem9,ção da população da area a

tin�ida e a segurança preventiva nos �brigas ativados, quando 

ne·cessário. 

9. 5 1 POL!CIA MILITAR - PM6RJ 

.• 

\i t:1 
'li11,1
- 1r

cargo a

da, bem 

. Al �m de suas atividades ºnormais, a PEMERJ tornará' a seu - f 

protoçic dos bens m6veis di �opulaçio 1v�ntu,�mente !•�ov i 
.,

çomo mant�r a ordem n� �rea d0 abr1gn�:pravisorias. 
I 

---9---. ---&--- . -- -POL ÍC1/\ CII/IL- -

-, 
Filem de su-1s 2tivid·; :r:s nor.-nai[;, . ' , 

':l -� U---� r ·-; , �tr�-,J�·s :.ic el.c--·
, ' . '. . . 

·mentas destaco dos para a area. qLie ocorra, qualquer fato adverso, d e 

modo a atender co� a maior presteza� facilid�de os registros pol! 
·ciai�-referentGs·�. populaç;o removi�a, bem como as interdiç�os sp

licitadas pela DEFESA CIVIL.

10º O

10 º l

A operação d- DEFESA CIV,IL se reveste de caráter muito; -

a rr. ;:i 1 o_, não · s G p o d e n d o d e t e r mi na r II a p r i o r i 11 , e s ta ou a q u ·e l a s i tu 

ação particular. ,Todavi.:: i, como conceito geral, o sistemEJ será 6ng]_ 

jado em todas a� �ocorr�ncies quo vierem, de algum modo, transtor -

nar a n·ormalidade da vida dã· popü"l2ção., utilizando-ss,para 

· d t f d' ' · isso e odas· os :es orças isponive1sº 

10. 2
:·\ 
.; •• • \ • 1 

Para ·urna pGrfE iita coordon3ç(Ío", a s��GRETARIA DE

isso 

, . 
. � 

_ .. CIVIL DO i-1UrJICIFllJ DE 1\JOV/\ Icu .. ,çu, devera dispor de planos setori .. · 
ais· dos orgGos cnvolvi:Jos, fHincipalmonto os citados· corno orgãos �
. . 

. 
/ 

. 

, , - . d de apoio basice, ja que estes ser30 aciono os prioritariamente 
' . e

dever�o estar prontos para respostas ou com a urg�ncia que, dentro 

d.:is pw-�tic-�l·.J·r:idl�-dadcs do cc1da u;n, pos:::3- ocorrer, 

-· .. 

e n TA Mi: 1. rr: r M nn n r)" n rir 1 �rn
hta'"'-11�.:'.,,,A.T°......,.•/O-:'-"',..,..,,...�---• ...,..w::r--.-.... �,_� 

. , 
a) - f\ D[f--[S,'\ CIVIL D[ �JOV,'\ I_CU.'\ÇU ( ::r:-:r,': DEC ) ' rílJ n tc!r ,· 

o q u i p e s d o p L: i, tão r e r c.n e,: ,J d ,rn . e i, u ri e .i e n t r. p ª. r a f; u p o r. L ::i r o d o b r e:

do �o.licit,içÕC'�; rio rcr.fodo de non1:1licl:1dc<' C/J.t:Üo vc:i.luinc o�lr;:ijlriJ.t: 
- . i" - :_. .. .. _ ... 

csto•.l.ir:iitc, �.rir<.10 cnn\/oc,HIC:Í'.> runcionnri·os·'c rn o·�r:nL. 1 s ext.r:is; 
U) Dl.M 

1. 
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b ) - ser convocados 

r Pi.1 li z_:·) r3 o. 

. -
1. 

tantos: vbl.unl:�rio-s trcj_jh'! . ...... ·. -

dor. 
. ' , . 

q J a� tos :.: n-e se� s ;� :- i cs q u 0. t;:. �, :, f •.:, <• Ü -, -j r• ,.., ':"; � · ..... • ! � ·� -1· ',,' \· l: 
... - .. • l,-! 1 · • f • •• .:- •• J ... - 1 :.. •. • ... 

Q l e! éJ '.2 (l L.: 3 l Í f i_ C: ,l '.,'. Ü 8 S q U S C O :-J fl j_ t !: :n C �) rn f U ,,- C ir:1 í1 !� I i C1 �_; , 1 Ç i_ ; � \: � :- r, r, '.

) '. 

,· __ .!:: _) - Os orgâos que _mantiverem pl��tão de e�ergência . se
rão ac.Í.onados pela Central de. telecomunicaç�-o ,da .: sm,m:t�C, .: . desde 
que se· tenha detectado a resp6nsabilidade pelf execuçio da tarefa/ !,
solicitaciu 0 { �-: 

Os qu e nao '.nantivercm,_pL::int3� scf;io' ncionojas atr·=J v;,, rJe 
. ' . ,

· 
. 

seus .representantes junto a SE�DZC, rola C�o�dcn�ç; :::i do �pois. 

d·) - Surgindo d�vid2s qu2nt� a �esponsabili���� d� t3r2 
. . . -

-f_a-,-o u- -t=i·ã·v e-n éi ;·�e� �,-o" 1 v l ':l "� "'-...: . é3 e ri o< .:. · � �1- • ..:...;-:., , ;;: � õ·i·::-::::-:-:::i �- - --,, q,;,r�n,, e r- ., "::
, , 

· 1 . - , ..__ • • - � , - ...._ ,_; ... 1, .-1 _ 0 :
_. 

,_ �'. :J ., � J ·· ,. \-• .. Jl'•.., .LI ; e . ..  e . 

/ devida 
.. 

.l:. r i a CJ ?. m , o s �cionamcn�cs e n cosr�:��;�o JJ � 1/e����=; 
' ' 

org;o de Apoio B�sico d�ve��o, ap�s serem ac10-

,. ' 

i, 
!. 

, ' ri f
. 

nadas, envidar esforços par� o-mais··rapido atendimento do solicita 

.doei n�o sendo constatada sua responsabilidade, informar imedia�a 

ment._ e 'a �-"'r1D'"" 1
,., · t 

' 
d· d d 

-
-��� �v, � ue ornara me 1 as e correçao;

f) -- A��s o atendimento da ocorr;ncia solici�ada, o or

gão que atender dever,; inf�rmar � S.ShIDZC,. com a possiv·el urçs:1cie:; 

da soluç�o encontrada e oxecut�da; 

g) � Quando o org�o envolvido na operaçao neces�it2i de

. apoio de outro ou de outroi orgias que n�o estejam no loca.lt deve
i 

r á e n e a mi n h a r a q u e s te o à �m,m se , q u e e n v i a à r á e s r a r ç c;i s p a r a s o 1 u � f. � , ' 1 ciona-laº Quando o orgao que apoiara, estiver no local, o entendi-
. , . , 

menta devera ser direto, ehtre os chefes de oquipe ou atraves do 

Coordenador da operaçã� local. 

11 º O A o M r N r � T íl A e Ã a
� �••• ,,o .... -� 

Embora º adrni�iktração foit� pela DEFESA CIVIL ( S,.,,.,,.,.,, ., )
' L!i.: .. J) �. l, 

tenha ·a tn:::-Gfa de coordenar t;da_ a _opera'çD� c�Jm -:-i ·r, ,:rt5.ci.1�:::-�:�c·1 · e!�'? 

�;rios orgias do Poder Pqblico ou n�o, entende-se que a tarefa es-
r . 

. .. , - , 

pec1fica de cada entidad� envolvida, e obrigaçat
i 

e direito da rro-
, .. :_· 

�ria entidade. Portanto,}a administração de taiefas espec{fic�s d�

ver� ser de responsabili�ude de t�cnicos daquele org�o. Estes, pGr 

,•; 

ti ·,
:1 

.,: 

,: 

sua vez, serão coordenados pela equirJe da DEFES/\ CJVI-L que e�3tj_v,1r ;.

f . n O 1 O C.é) l • j; 

11. 1

Havnnda n CC cssi rfo ci'8 rJ e :J l imcrntaçno p0_ra o pns sr)a .l r:r; 1J cil - :· 
\ 

vida nn or,)crur,:Ío, Célda orgão dever� providenciar ref'niçno p;-Jr:,: - o ' 

i: '• 

• 

i 
1 

==-.e--,=====================-==========--�----=== 
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8 ) 

P�r��..,....-�-- rn.:.,!11( 

. " -

- Os orgaos rrrividenci2r;o 

�e�! e equ�pama�cc�; 
..••• :1, ;• 

b) -. r-:.?,r::: ·o t;:-ansporte d2 por:;ul:iç":;o_ é1vc:1t:..;::,.>;:-'.;:· :2 rp·� 8
. >:,·.'v_ida� ·-�e;"ão .usados Ônibus ·dB empresas. privada�, ·sendo a sclic5.t.2:

,, ' ' 
, ' 

' 

·:çio feita atraves do Departa�emento de Transp�rte Municio2l ( S8 

ne·cess�rio). 

--1-1- õ'- �--- -

�/ 
.• 

---E'--Q· -U-1.--.P -/\· -M-·t--!\J-1'- ·íl.-9--
n:i,r.a,.,....�..-�.,.,1�1�"--LL''"�\:ô��:�� 

Os 
·� -

orgaos onvolvid8s, po:;:- r,20 d i:.: S V i : ,j 8 S 

-atividade fim� dever�o dota�· seu pessoal do �?ui�am�nto nec�ss� -

-rio ao cumprimento da sua ta,refaº Eventual:-nente� ·e quando ·est:r:Lt.a
' " 

··-,nent� n_ecessario a utilizaçãc;i de equipamento que não seja de u�w/ 

,.:;:- . 

rotineiro do ;rgao empenhado, dever� sar solicitado apoi�· de ou-· 

tio �rgio ou entidade, atra0�s da comd�c o0 diretamente· pela 

p 8 e S p (-: C i êl 1 i Z G d a s, d e S � 8 q U e te n h a !1l e i OS d e f a Zê-� l' O 0 

J.lo 4 f:-1 t 8 S O A.' L 
��..,'\.��--

) 
"' .., "· 

.a . - O orgao a qua couber determina�a tarefa, sera T8s

pons;vel pelo pessoal nec�ss�rio ao cumprimento da mes�a
> 

be� e�-
. I . 

mo pelo· iecompletamento do efetivo, escal�s e substituiç�es; 

.. b ) = Em taréfas 

rios da DEFES� CIV�L, este 

' 
- ' , 

que permitam a u ti.li z a ç a o . d o 's v o l u n t ;;: -� 

poderão ser solicit.Jdos, s<:=ndo .necc�s.§. 

rio que o·solicitante informe qual a tarefa a executar� 
. r 

O r1 1 1 r ., í..J 7· r, 
1 1 .... � ,,, _, ,._ '-' 

• 
, , ' 1 

de voluntarias d8sejadp. C�ber3 a DEFESA CIVIL d emprego des r u vo 
' . 

lunt�rios, b�m como sua �ubstituiçio,: csc�las e racom�l�t3�ento. 

12 ., O �IGAÇTIES E CDMUNICAÇ�ES 
«����'f..QI. a a: -- cJIIII -'C .. ...:,t-'W 

a·) - A DEFESA. CIVIL (SE�DEC)
, ' 

se ligara, sempre que hcu 

.·�nr nocassidade, aos ie�re�enta�tcs do 6rg�o s6licitado, us2n�o -
. ' 

para isso a Relaç�o de Representantes, 
-º 

gaos · componentes do sis.ternn;

enviadà 

, " 
b ) . - [ m s .ou s, p l_ 3 no s s e t o.r üi i s ; e .a d .J - o r g a o d o v e r a 

- ' 
' , 

citar as pessoa·s· que a ;DEFES/\ CIVIL devora cunt.Jctar, pnr·a

raro pl�no·�·car�o· d6quaie 6rg�� os�cc{fico� �. 

or-· 

e) - [m caso �o �rg5o manter �lont�es� o contuto c��r-·
,. , , . 

gcnci."il da D[F[S.'\ CIVIL i.1crn atr3vcs desta, e a elo CéJhnrn o ,''�-�-:.�

. L 
i' 
·1
1 
:, 
; t

i
1:
1 

!

.1 
ij 

. '!1 
,• li 

1:
'l 
·i
i

:j 
1' 
'i :1 

i: 
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•• • .:.· . ..#, .-:·- ·-:· . 



·I 
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. ·, \

Estado do Rio de Janeiro. 

Plt.,.�l•'EJ'.fUH,A l\"UN.ICTPAL Dl<.: NOVA J.GUAÇU 

SECTIE'l'/\IUA MUNI CIP J\L DEI DEFESA CIVIL . 

E' i\��SUNTOS' EXTRAORDIN1\.RIOS 
.. l .L •. 

===..e�·=· =-'==--=·--�-�- SEivIDEC ·--

\' 

C-3 e:, C' ,. 11· J0 l- -· ri . • 1 _;:, • ..,.1 . e . v,:: .•. 1 s, 

d ) - N� l�cal d� ,... 
oc.crr2nçi,.�, 

�rgao �nvie um re�pons;vel pelas equipo�, 

·12. 1 COM U N T c·A Ç t O 
,n,i.��-\j!��f'; .... """'�".l.l"t"�-P.lt�:cr. Ol�Q. d 

fone' 
, . .  

rociins 2 
, 

ntu �ensag3iros, para
açao da DEFESA CIVIL 

o execuç�o dns tare

h_3 j Cl 

a ) - Nos.'�rg;os da S�cretari� de Desenv6lvimento Urba• 

no - DiJis�o d� Obras e Subpref�tt�ras, que disp�e de equipa�en

tos de r;dio ligadds �rede em �ue opera a DEFESA CIVIL - o pri -

meiro contato seri tontado via- r�dio; 

' 
b ·) - Os �rg;os que dispSe de rede r;�io, doverão des1o 

. · , car urna ou m'.3is unidades parn a sede da DEFESA CIVI,L, afim .de in.;: 
,j p . 

-�;�eg�a-la em sua rede e facilitai a oper�ç�o;
'· ·,:i · e·-).- -A comunicaç.ão cor:i os· ropresenLrntes sera, priori�

' . ' 
'I. ' i / • 

• • 

,-ta'riamente; 'efet'uada v.i.a telofoné;: 
\ \\ . . , ,·• 1 · d ) -',As cornunicaçÕ�es tom o local da oc·orr8ncia sera' 

pri;rif�riam�nt� via r�dio e, qu�ndo· n5o se dispuser ·dess� r�cur-

vla_ que_.se to�nar ·�als s o p :',po:;; o 'u tra
. \ . 1 

\ \ ,\ 
13 º O. 

·' ·,
a· ) 

eficaz • 

. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
���-:.a, •• c.;. :-.. -�. t 

•. . : . , 
� Este plano devera ser aprovado oelo � 1 t- , • 

tXCf?_f:n ,1ss1� 

mo Senhor· Prefe\to do r�uni'c{pio de Nova Iguaçu·, Dr. ALTAl'HR GOMES 

MOH}�IRA. ,,

, . . , - .\. 

b ) Apos o conhecimento por todos os · orgao de apoio a 
.\ 

DEFESA CIVI� d� Muni6{pio d� Nova Iguaçu, estes dever�o, em prazo 

cu'rt-Íssimo, �:..cver seus. planos setoriais e regionais e os remeter/ 
'
a DEFESI\ CIVIL�--

c ·) :.. i'l1P __ h��1en�Jo tampo tJtil p�ra. confEcção ... do--pl-�H10--·!--·..:
pec{fico, cada· 6rg�o fico obrigad� a· enviar: 

I - L·ista atu.alizoc.Jn dos repn:so.ntnntos, b8rn cc;•· 
mo os meios de cornunicüçi°ío corn os rn,1srnc:is; 

II .. Esc:ila .da pLrnt::Ío ( GIJ ho_rJV(,r ), r, x p l i e i b n -

i 
1 

·--!
l

1

1
1 , 

1, 
Íj 

!! 
1, 

li,, 

li ,., 
(! . 1 

,.r!,·,t 1>-> nnt 
======--= ==============¼-==--·=·==-.o====-�----·_· ---·--··--- �::·
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PREFEf TU.íA 1\1.UN·IcfÍ(,u}n.r: NOVA IGUAÇU 

8ECRET/\l1IA MUNIClP/iL DEI. DEFESA CIVIL 

E J\.SSUN'I'OS' EXTRAORDIN1\HI08 

• ·:'-·······--·-·-- :=,.::;:..: •• .., .. 
· l S· 

=========- SEMDEC -----� · 

• 

d6 os meios de cornuni�aç3o com os mesmos; 
. - -�. . ·- . . . . . ,..;· .. . . . - - . ' . . .. - - . -· - . -
: ·111 - Rclaçao dos setores subordinados aos orq3o�. 
• •• 

1 -

especiricos, cJistribuido� pé!ÚJ cidade� bern·como e se possivel . 
1 

• 

no rn e s e ·. m ,Ji os d e com uni e ação d e s u u s ti tu l õ r e s· · ou r e s p o n s � v e i !:: ;

. - :· . . - .. - I V · · - · E_q ui p a rn e n to ri e e� {rn l· ou outros r o cursos q v e 

poss�m sar utiliz�dos pela DEFESA CIVI�, 
(' poss1vel pelos setores; 

dis,cr+�inados, 
:.: 

quando 

d.) - Os Órgãos 
f, '

comp�nehtes de ·apoio�a DEFESA CIVIL do 

Munic{pio de Nova Iguaçu 
1 dever5o ateniar par� o volume de: ocor 

r;ncias no pe�fodo estabelecido neste, t�mand� �ro�id�ncias parA 

.que não haja ret�rdam�nto ou não atendi�ento das t�refas solici-
. . . :'. .. 

,t -?. cL:: s , o b s 8 r v a n d o s E:' rn p r e a r-: r i o r i d a e f3 cfo t e r m i n E.J d a p _e 1 o 

.. :prescrntado; 

risco 

e ) - À ssr,msc De�esa Civil do Mu�ic{pio de Nova I� 

guaçu 1 . poder.; ser contactada .etravés dos telGf'ones/r;ciios: 

RtDID - (alfu - 12) - (alfa.- 13) (Óscar - 53 )

TELEFONES - :;_99_ ou 7G8-8992
. ' ' 

r 
.
) - Os titularei· dQS 6rgãos Mwnicipai's f 'integrados 

neste PUHJO DE Ef'1ERCtí·JCIA 1 d'everão dar. conhocimGnto a todos os 

tuncion�rios subordinados; 
' , 

g ) - Este pla�o �odera ter prorrogado sua validade , 
, 

ate que sejam cessadas as c�usas que o motivem ou motivaram, ou-

vido o Prefeito do Municfpio de Nova Iguaçü� 

� :··:· /· .. ·;�r'r-� '\ 1,-,,c...,)--< 
� !l7 ......... �- 1 1 1'1 ... � ... -��, " ., \' ', ' . . . ... t ft ... ', ' .,,: . . .  � .. C..l "\ -:· .. -... . 

/ ... ,·.�, ,, .... -�·· ,·'h '\ '\:1,,,7· i•:c·i// .,\ "'f'>·-, 
,.J...., ... ) r ; , • \ \ ·, • • . '_..,-> 

,; • ...) ' ; -·/ 
\ ,;... l \ 

.t--� i \ .' . \) ' ,. , 
\ \ , • •/ I ;:j. ,_ '.Jt .-· r ' 
\ �\--------�/,...,/:J f�' ';f ·-----_/_/.�'>.., ,�:1-. • .,. , -- .,.- e·'<' 'r'

) . >)� ,,·
,:.

, .• � )1 
. ·<lU]J) \.r' 

de 1993. 
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1 

�-=--=--=·=-=_...,._....,_=-·=-=-=·=-=-=--====-==-=--=====r=======================.=-·- -..---- _J

DIM 



i 
1 

' 

,\ . 

\1 
' ··�

1 • 

PnEFEfTUg,\ nIUf\JICIPii L DE NOVA IGUAÇ{J. 

-8ECRET/\RIJ\ J\HJNICIPAL DEI DEFESA. CIVIL
E AEiSUNTQS.EXTRAORDINJ\RIOS

1. 

'.\ '. 

', ·' 

\ \ . 
1 ' . ... . ·. 

.. ' \ \ 

. , i 

: 1 
J· 

i 
: \ ··, 

' ' \' 

\ 
1 
,\ 

.. :· 

: / . 

\ 

' 
. ·., 

' ,,

' ,,

. , 
'.:. 

- � °'
- SEi\lD:EC - _ _:_: ___·

I 

.' 

il 
l'i ,.
i' 

;: 
.•' 
.1. ',, 

,f 
;:,.
•! 
,J 

j! 
'I 
li·1, 
'I 
I· 
·I . 

. i! 
/i 
1! ,. 

ii,,·,
li 

ii 
/ ,• 
) 
:· 
!, 

(. 

1 
l 

Rua ItacnrussA n.0 137 - Centro N. Iguaçu-HJ - Tcl. '7G3-B!l!=J��

- .•. .: __ -=-e-
' =="="==========-================ 

1( (' ., / ====--- ·-·- - .. ,. -· 





� 

� 

e) 
�\ �\J,\�Ç\D \-<.\ L�ht\�t) b� �t\\�{i 1)�

� t)"°\ Ç\��� 
e_) � ��\.J�& �;f\SC6\J \)«) @i����- \\@i \}}\�\l\S ���t&" C\\.)�

Ç)Re��1..� �L6ut� �R�\:)°"W � is�AR.\iú� � �l\�\df P.\\ Dts D\�� �\JA. �Cs::>� 1) � \ J\ . 
� Lt 3 lS 

\)RhP\ �� 

Ç\""\�\\��� t)� ��ss� ��t)ij D�,""t�oc�- S-0L\\)ÀR\-AS R,J". 

�\l-A\ Cf\�f\JVD C\;\�\.)6S > J; O 
Í\\ b � ::r��bl "º t-J�\)j\ 't.b\l14ÇLJ 

2..t - 2-1 k'i ·· l.31.5 

� Q\J� �� 
J 

S-A� �s > .Ç\L, \-A.�� ::i:��os,�,� L\ü �� J
��\l\e�\o� ) S�t\)\�S'J ç:�hiKSS > �;te..

�, S\rctl<f�.5) \)�s;suu���> t��@D\"os--> kAcARR�1 Rsu��s) eTc-
51 tv\ ZOM.\D\ - C'-lRll\v\\"t-J 

St\.J\ ()(, 1 

S\ N\ ·. 
,1-f\l\f\\Jgs C)S i�l..H\)\;-� Mf)��\� ) NA \\�G(; � ,�e�üA é-s"""t�\)\lAl.

) ( 1 

Ç\�� - � �QR'ttvl\�� �c\o\;d.J�� > �Ú)\'\\ÔN\\CA � Oit't\J�l
� � ��� \.-,\ \) NS::0 r C'r\ ü � }lRQ Coss-o t1; �oR �-l\ Ç �t..



lt>;ll). 
�LÀ\)\a f\"'1'\-bN\o ����� �S'õlJtA 

N\'1'\\t{f\Yo �u\�\)\b � ��\�-1\�-�tu-� �-illÃÇ-u/f?,'j� 
\\\JA� ?As�tL S?AL�t:i i NU - 2-o 2-

\\\c � 314� b\'Rt, �t)\)A :LGuAÇlJ 2-h. Z51s-,4:i-o 

·2.1- 2_1-,Gi--2�ls

X: 



>< 

C��'r-.&�c,u\?oLr\\ü:> �Ot �\::nú;s.6 \Jf> �E:\)A �-BJ.�Ç,u 

���t.�Q ·'\��R M\JltA� 8tx.S'?6�\ i��s � -OV\�� 

êR\J�o� 



r'RIJM F"HC'::, F'HOtlE I IIJ. : 55 21 2210 212-l HLIG. 23 200-l 13:16 P2 

1 º Encontro Nacional de Grupos de Trocas Solidárias
Mendes RJ , de 1 O a 12 de setembro de 2004 0-8.S · 

l 

• j,CJ>'Y/çt : ÇLA \Ho A. �. D6 Sou"7....A 
r·-··· 

F1chadelnscrição CPF: ��� 60� Go·=t s� 
____ p_ & ___ :___ __o __ Í) s.·.�--�-;b .3 .. ;\_ '1 ::i; f P

lnfonfü1ções do Grupo 

J� Nome cio Grupo de 'J'rocas Solidárias:
1 • 

ig) Qual o tempo de existêntia do Cirnpo? 
/e) Histórico do Grupo (esc:re,·a rcsumidarnenre)

1 

�\ �\),\�\\D \-<.\ L���O b� '\5�\�P\ DA 

� t)� Ç\��� 
e.) � ��\J�& '0i\-S.C�\J \)\() ei�(f)tJ\f¼_ \\fJi \}}\�\-1\S ���� C\ü(;'

Qu�1�����1��rnt1��t\!
t�1���G�

po���
í>
A� � �1\�\e{f�� \)t5 C)\"� No\)A

. -lulheres � lfomens: l\ Crianças: 3 lotai: l S 
O Grupo de Trocas Solidárias é rural ou urbano? \j Rhl\ N�

Con10 o grupo soube do Enc.ontro·J 

�"""\'K \\ \J �� �� \�<s-ss � ��t) ij Dts \�oc�- S-o L\�ÀR\,AS R ,:r. 
Endereço das reuniões do Grupo ele Tmcas Soliclárias: 

�\l-A'- C.l\�f\JVÕ C\:\�U6S > h O 
Cidade/Estado: �\b � J'"�N6li)o lsairro.\--)�\lt" !:.b\l.'4Ç\J. CEP: '2..1:. '2_2_1- '01.0 

1 

Fone/Fax: ( )2.t- 2__) ..{,�---z...53.15 Co!'J'eio eletrônico:
Página na intern�t: 
Ohs.: ( 'aso os n,'111JitJc•.,· m:011/eç:(tm i:m mois de lfm local. //Se o 011/tu ludo du pÚ;fina JJOru regi.,·11-m·
(IS endl!/'('('US. 

()uc produto;,:; sJo encontn,do:s nas Feiras de Trocas que o grupo freqüenla'J 

\\ Q\j� �s J S �� �9, ,\4L\ \-A.5 � :t:.��os,R,� Llu trt}� J
-� ��e'\)\o�> Sê,�\),��) s: ��t:i:tt_es, �;ts.:
Que produtos são procluz1dos por grupos sohdanos da regi ao 1 

� \ �0\'&,êr�.5 J \J l\ S:Suu t.ci�) t@> l>'leD\''t.5 / k A cA RR� 1 R su t>�s> &e· 
O Grupo ut.ili7.a l\loecla Sociar'5 j � Qual o nome? -:z l) M. bi -- C\)Rl) \v\.\ '\\) 

' O Cirupo faz reuniões de planejamento fora das Feiras? 
s·t ).J\

O Grupo se comunica com outros Grupos de Trocas Solidárias·) Como é a comunicação') 

S\ N\. 

Pr\�J�\\)gs \)S i�\)t\)·�;-� k��SÁ\� � NA \\E5QE; � ·,�eOOA SSt�\)\)A{_.
O Grupo tem diálogo com o Governo Local'1 Como é o diálogo? 

() (;rupo discul(' sobre ·consumo Solidário? Gostaria de destacar outros 1cma.,?
---·----- --·. 

�--�sR���c\olliJ��--., �eo �Q tf\i\ CJ\ B (_\) Ctu.RAL 
�\'; ��� \-1\\)NffirC'Y\o� �QCoSSL) ti; �oR��ç�t. 
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l v Encontro Nacional de Grupos de Trocas Solidárias
Mendes · RJ , de l O a 1 2 de setembro de 2004

r----
O Grupo faz parte de algum movimento s0cial locéll'1S 1 � 

... �-·-·· -·-·-·----- ·--·-··---· -- -· --·-
-
-----------· ---·--·--- ------·--

Durante o Encomro Nacional de CTS. será oruaniznd;,i uma Fcirn de-· Trocas Quais produtos. 
ser\'iços e/ou sabi:res seu grupo prc:ti::nde oferecer':' Em qual quantidadt'1 

s����� - ���Th-{:\�b. 1 

Quais produtos. servii,:os e;ou <;;aheres seu grupo gostaria de adquirir'1 

\ \{G) ffi � é;j(� t�\ f N C:\f\ �, 

Qual a quantia, em reais, gue o gi-upo podera dar corno colaboração p;;i.ra a realiz<1çfio do Encontro'_>
R$ lD;(X). 

-
-
------

-
-"-----

--
-------.-,-

-
---------------·····-··- ··-·-··· ··

lnform:ações cio Participnnle �Lf\\)\O {\ NW N \ o � �-f\ \�� t:õ-S1)lJLA 
Indicado pelo Grupo: \V\ \S'\\ Rf\Yo �\..) \� \)\b � ts �\ �t�- �ti>-� :tm.�ç. ( R ,J,
Endereç,:o residencial: \\ \.'.)_� � ? AS: �.N__ t>A LA.XJ ·, NO - 2-o 2. 
Cidade/ Estado: �\D � 314� 5\'RU Bairro:�Q\)� -:t.GuAClJ CEP: ZJ;,. L�S' "4 0
Fone/Fax: ( )

°

� - ·2_ 1-,G <g .., L.� l_s Correio eletrônico: 
1 

.4 c:riw11,·,·1 <111e tel/ha de 02 o 06 11âu paga es1adiu. /I criun<,:u que /e11hu u/l; / 'J. 0110s, 1·ocJ dl'wru 
pugor 50% du c/iúria />ara us cricmç:os acima ele I .:! u11os, u diúria d<!verá ser Jh)ku 
i111egralme111e.Solicilamus que uqudüs ou aqueles (/mi precisem tra::er be/Ji)s avaliem com se11 
grupo u 11ec c.'ssidodc ele s1w vinda, jcí 1111e neto temos acomoduç:ôcs e c11idwlon:s apropriudos poro 
esse ufeJJdimcmu. O Cf li(-' eYigirra o u1eJJç:[io perma11e!Jle do ni.�pn11sâve/. () valor du diúria ,; de RS 
-10,00 (tJlldl'l.!NÚI reois), j)OI' j)l!.\'SOlf. 

Você precisará levar crianç(1s·· ()() não ( ) sim; 
quantas mcninas/iclaclc: quantos meninos/idade: 

Corno voc.ê çhegará ao local elo Encontro'? M ônibus ( ) a\'iào ( ) transporte próprio 
Quem financiará o transporte·} ( ) Entidade Qual?--·-··· -·-··_ f><Q SENAES ( ) o próprio 

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

Corno o quarto é compartilhado. precisamos de dicas para tentarmos melhor acomodar os 
participantes: 
Você ronca? ( ) sím (:>,.ó não 
Você é festeiro/a ? ·()ó sim ( ) não 

Voce Fuma? ( ) sim (x7 não 

Você prefere se recolher cedo após as atividades do Encontro·� ( ) �im Dó não 
Gostaria de dar alguma outra dica sobre voce? 

---- ... . ... ---------··- ·------ ---··--··- - ... ·-·-----··1 
Voe.e faz parte da alguma organização e.orno: 

( ) Grupo d� Produção ( ) A.ssociaçâo ( ) Cooperativa ( ) [\ lovimcnto Social ( ) ONG de 



• 

FFHI PHONE NO. 55 21 2210 2124 AUG. 23 2004 13:17 

l" Encontro Nacional de Grupos de Trocas Solidárias 

Mendes - RJ , de l O a 12 de setembro de 2004 

. ·r··-----·

[ J\sscs.sori�--·· .
) lnstiLuiçào di= Ensino articular ( 

1 fomento
) lnstiLuiçào de Ensino Pública ( ) Fundação (

) Entidade Governamental

) O G de 

C���0�c\u'2olf\\b) \J� �\�CESE \Jf>. �ê.)A :t,8JA(;,U
Sendo Grupo de Produção ou Cooperativa. assinale o segmento que atua:

) /\rtcsanato ( ) Confecção e calçados ( ) Produção industrial/ manuiàtL1rndos

) Alimentação ( ) Scr\'iços 

Saúde ( ) Outros Qual') __ _

) Reciclagem

Quais as suas expectativas para o encontro:

) Mincraçào e Extrc1tivisrno ( ) Cosmética é

�ç�t,�Q ·\��R �\Jl�A� 8t:i�6�\��d)\� � -OU\��

G�\J�o$ 
·----- , ,  ______ ,., .. ,., __ , ___ ., ____ - "····--- ···----- ----·· . .  _,,_., ..._ . .  

- O Paineiras Hotel e Parque Ecológico. fica nas rnontant1as cercado pela Mata Atlântica. É L1m
lugar muito bonito com diferentes espaços de lazer. Sugerimos que tragam roupas confortáveis e
algum agasalho, especialmente para as noites. Roupa de bant10 e para esporte também sao

recomendadas, especialmente para as crianças.
- Como forma de baratear os custos com a hospedagem, os participantes deverão trazer roupas
de carna (lençol, fronha, cobertas) e toalha.
- Se você toca algum instrumento mL1sical, faz versos, poesias, conta l1istórias, venha preparado!

Mapa de como chegar a Mendes/RJ:

... ·-··-- -----· ·--- --·
------- ··----· 
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"Estejam sempre prontos 
a dar razão de sua 

esperança 
(ll'd3. l5) 

Fórum das Pastorais Sociais 
Rio de Janeiro 

Nova Iguaçu, 13 de março de 2003. 

Irmãs e Irmãos na Fé e Caminhada 

No último encontro das Pastorais Sociais, ocorrido 

no dia 22/02 . no Cenfor, fizemos uma partilha de 

experiências vividas no 3° Fórum Social Mundial. Ao 

final do encontro saímos com a certeza de que podemos 

ser os protagonistas da construção de um novo mundo. 

Por isso, transferimos nosso próximo encontro do dia 

22/03 para 29/03, e teremos como assunto principal o 

Abaixo-Assinado, pedindo: Auditoria da Dívida 

Externa; fim do acordo de cessão da Base de Alcântara 

(MA) e o Plebis.cito Oficial da ALCA. 

Com coragem, avancemos para águas mais 

profundas, um grande abraço e até lá. 

Flávio Antônio Brandão de Souza 

Dia 29 de março, de 9 às 12 horas, no Centro de 

Formação de Líderes (Moquetá) 

L----------------�I SEDE: Rua Capitão Chaves. 60
CEP.: 26221-01 O - �entro ele Nova Iguaçu - R.I 
Tcl.: 2767-7943 (recado) 26(,9-2259 (recado) 



[xi fechar! 

Lendo Mensagem 2 - [ ver Cc11Jec;élll10 ] 
J[Mover para pasta] _:-::J OK

1
1 Fechar li 

+.._ Responder : � Responder a todos 

Data: Fri, 28 Feb 2003 16: 14: 56 -0300 

_,...;. Encami11h,1i •·· In primii

De: Pastoral Social-CNBB <pastoralsocial@cnbb.org.br> guardar endereço] 
Para: cdfsp@ig.com.br 

Assunto: ENC: Abaixo-assinado sobre a Alca 
Estimado Fljv10, 

O Setor ?ascoral Social da CNBB faz parte 
da coordenaçao nacional da Campanha Jubileu Sul 
Brasil, que tem entre outras iniciativas para o ano de '03, 
o abaixo-assinado sobre a ALCA.
Os conra·os da Secretaria Executiva:
Rua Almirante Mauriti, 70 - Liberdade - 01514-040 - �;,;o ',ulo/Sl'.
Tel: ( 11) 3341-0201. Correio eletrônico: jubileubrasil@c1 ri tasbrasileira. erg

Sem mais. Abraços, 

l'�. A!: ;·,)dO 

Setor Pas oral Social 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
pastoralsocial@cnbb.org. br 
Tel: (0xx61) 313-8323 
Fax: (0x,:61) 313-8303 

> ----- Mensagem original
> De: cdfsp@ig.com.br (SMTP:cdfsp@ig. com.br] 
> Enviada em: quinta-feira, 27 de feve1:ei ro 
> Para: pastoralsocial@cnbb.org.br 
> Assunto: Abaixo-assinado sobre' a Alca
> 
> Prezado Pe. Alfredo Josê Gonçalv8s, 
> Nós somos da Pastoral Operária da Diocese de Nc.--o1d l. . e �1ost.úríarnc,, ele
> receber da parte da Pas oral Social da CNBB urna :01.!· 1 i • a,.;ao de qu,.., ;:, r ""sm,.,
> 
> faz parte do Abaixo-assinado da Campanha Nacional conr., 3 a Alca. Isso se 
> faz
> necessário, para que nossa Diocese assuma o abaixo-ct�� �ado em comunhdo
> com
> a Igreja nacional.
> Aguardamos tal documento e desde já agradecemos.
> 
> Atenciosamente, 
> 
> flávio A.neônio Brandc1O de Sou::a. 
> 
> 
> Voce quer um iGMail protegido contra virus e spams·,
> Clique aqui: http://www.igmailseguro.ig.com.br

+._ Responder � Responder a todos ,-l> Enc;iminh .. r ·•· Imprimi:

J [Mover para pasta] .::'.'.:J OK,I Fechar li



57. Glória ao filho de Aqualtume
Pelo seu saber e tino.
E glória aos pacientes,
Num trabalho clandestino,
Conspiraram contra a forca
De um poder tão assassin�.

58. Houve eleicões em Palmares
De cruerrei(os destemidos.o 
E surgiram comandantes
Da parte dos oprimidos,
Respeitados por seus dotes
De serem bravos queridos.

59. O comandante teria
De ser valente e capaz,
Teria que ser guerreiro
Inteligente e sagaz
E foi Zumbi escolhido
Por ser um bravo rapaz.

')7 _, 
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ARTIGO 1.53-P.ARAGRAFO--f.!?-TODOS 5AO /GC/,q/g 
PERANTE A Li:/,, Sé:M .OIST/NÇÂO Dê= SEXC:, RAÇA,. 

TRABALHO/ CREDO R�L/GIOSO, E CONVICÇÕES 

POLITICAS..5l:R.A' PUNIDO PELA LEI o
PRECONCEITO OE RAÇA ......... 

NESTE JJ0350 PAl5-BRA'3ll...1983-A8DIA5 NASCIMENTO,.. 
8RAS!LEIR0

1 
N6GRO, D<=PUTADO/ APRESENTOU UM PR.OJGTO 

Dê LI::/ APONTANDO A VIOLÊNCIA CONTRA O NEGRO E 

CRIANDO UMA COMISSÃO PAR.A DéiFESA DOS DIRl:ITOS 
DO CIDADAO NEGRO. 

O PROJETO FOI REJEITADO PG:!...A 
CÀMARAJ soa C) ARGUMENTO DE
QUE O ARTIGO í53 DACONSTITUIÇAO 
GARANTE ESSES DIREITOS. 
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DESOCUPADOS DE lA MATANZA 

19 y 20 de diciembre 2001/2002-

El MTD La Matanza caracterizá a los sucesos del 19 y 20 de diciembre del 2001 como un 
momento de rebeliêm popular en el proceso de luchas que se intensi:ficaran a lo largo del afio en 
piquetes y cortes de rotas, en las marchas de los médicos y los docentes, en las manifestaciones de 
los estudiantes. Alli confluyeron las necesidades insatisfechas de millones, con la bronca de las 
dases medias empobrecidas y de los ahorristas estafados. La declaración del Estado de Sitio, 
produjo una reacción inversa y volcó a los portefios a las calles. El repudio al Estado burgués, 
aglutinó a sectores con muy diversos grados de conciencia. desde ahorristas enfurecidos por el 
quiebrc dei contrato social en el que creían, hasta militantes independientes. 
Nacieron las Asambleas Barriales y se extendieron al interior del pais. Los partidos políticos 
ausentes hasta entonces -aunque alguno jugó su convcniencia al recambio de gobiemo- se 
apresuraron a rapinar militantes y arrogarse triunfos, espantando a los asambleístas novatos. Sin 
embargo se fue dando un proceso de recuperación de cspacios públicos, plazas y calles fueron los 
primeros, después los cdificios abandonados y más tarde, la ocupación de fábricas por parte de los 
obreros con formas organizativas cualitativamente distintas. Las "aparateadas" de los partidos y el 
desgaste natural decantaron las Asambleas, sin embargo algunas lograron también dar un salto 
cualitativo .en cuanto a organización. A esas formas organizativas les teme hoy la dcrecha, lo que 
se demue:Stra en la campana desatada en los medios de comunicación, se previenen saqueos 
'preparados por distintas facciones burguesas,' instando los unos a los otros a organizarlcis, 
utilizando las necesidades extremas del pueblo en beneficio propio y pretendiendo desestabilizar 
la supuestarnente estabilizada gestión de un Duhalde que no ha logrado satisfacer ni al pueblo, ni al 
imperialismo yanqui y su aparato el FMI. 

NOS ENCUENTRAN EN 
füAN B füSTO 4650 
tcl.4467.2233 y 1556626160 
E-MAIL: mtdlm@hotmail.com

Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza. 

SI LA VIDA QUE VIVIMOS 
NOES DIGNA, 
LA DIGNIDAD ES PELEAR 
P ARA CAMBIARLA 

COLABORACION 



• 

Cómo viví y he visto los sucesos desde el 16-09-01 hasta hoy 
Por Roberto, un integrante del MTD La Matanza 

En esa fecha ingresamos por primera ves ai predio de lo que es hoy el CEFoCC, con 
emoción esperanza y _temores. Emoción por tener un lugar donde militar en el territorio 
para empezar a cambiar la realidad que nos obliga a subsistir dentro de este sistema 
capitalista, corrupto, pervertido e inmoral y empezar a ser un nuevo sujeto social esperanza 
de que un mundo y una Argentina es posible con posibilidades e igualdad de condiciones y 
posibilidades para todos sin discriminación. TEMOR de no poder asimilar él los cambias 
y fuerzas para adaptarme para cumplir con mi compromiso y deber. Los cambios 
comienza a darse desde el mismo día 16-9-01, cuando nos conocimos todos los integrantes 
del M.T.D por dentro desde el compartir la comida, mantener el lugar a condicionado con 

_ los pocos medios que poseíamos person�mente y las que conseguimos de donacion�s, 
todo para armar y construir un proyecto el CEFoCC sin dejar de observar y analizar lo que 
ocurría en �1 país, en Latinoamérica y en el mundo participando de encuentros de 
organizaciones sociales, mov. sociales y de cooperativas. Esto nos enriqueció en la 
elaboración de nuestra propia política y decisiones, tal es así que lo sucedido el 19-20 -
12-01 fuimos protagonistas y salimos a la calle junto ai pueblo que dijo BASTA. .. y
derroto a un gobierno, inepto, incapaz e inmóvil en las decisiones para dar soluciones a los 
problemas gravísimos que padece el pueblo, especialmente el hambre, la desocupación, las 
salud, educación, dejándose llevar por las ordenes y cumplir con los pagos de los intereses 
de la fraudulenta deuda externa y avasallamiento de nuestro patrimonio. En las grandes 
corporaciones imperialistas, financieras, extranjeras, sumergiéndonos mas en la miseria 
económica, moral y ética jamás vista en nuestra historia. 

Las asambleas barriales junto � los luchadores dei campo popular, los encµentros, foros, 
plenarios, con distintas orgahizaciones nos permitió concensuar y cohstruir con la 
diferencia del los otros, rescatando lo POSITIVO dejando de lado las disidencias, por que 
aprendimos que nos unen muchas cosas, que tenemos el mismo enemigo, el imperialismo, 
capitalista liberal, fuera y dentro del país, que padecemos y sufrimos, las injusticias, 
necesidades, desenganos y fraudes de los dirigentes politiqueros ,burócratas, sindicales, Y 
hasta religiosos, que la impunidad y privilegios están en la cúpula de la U.C.R, PJ, 
UCEDE, CGT, EL CATOLISISMO Y OTROS RELIGIONES, son todas iguales, 
TRAIDORES, CORRUPTO, DEGENERADOS. Todo esto nos obliga a estrechar 
vínculo , unidad de acción para que el PODER, EL ESTADO, EL GOBIERNO SEA 
NUESTRO DE LOS LUCHADORES. 

Autogestíón: Porque somo8 muy tercos 

Esta es una sociedad donde todo el tiempo nos imponen lo que tenemos que 
hacer, que pensar y sentir; que mi de nuestras capacidades a su conveniencia, 
hasta "chupar" todo nuestro tiempo y vida. 

Que para perpetuarse o mantenerse necesita explotarnos, hambrearnos y 
humillarnos. 

Gritarles en la cara que no queremos nada de lo que nos ofrecen, que nuestra 
lucha va más aliá, es un proyecto de vida y de mundo y que ellos en ese 
mundo no tienen lugar, porque en él no entra el individualismo, la 
competencia entre compafíeros y Ro privilegia el capital sino ai hombre y su 
trabajo. 

Autogestión para que seamos libres, para tener una salida colectiva. 

Es difícil, más para los que nunca tuvimos la posibilidad ni la capacitación para 
!levar adelante un proyecto o un microemprendimiento, ya que siempre
trabajamos para otro.

Adem ás de autogestionarnos económicamente, tenemos que 
autogestionarnos una nueva forma de ver las cosas, ser más críticos, no 
naturalizar las cosas y tener en cuenta que todo, absolutamente todo puede 
ser cambiado. 

Por eso, el Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza, le dice 
SI a la autogestión, SI ai trabajo no explotado y le dice NO ai imperialismo 
yanqui, y le dice NO ai ALCA. 

Norma, Vilma, Estela 



Nuestra lucha tambiJn es por un 

NO AL ALCA !!!

EI ALCA (. Área·de Libre Comercio de las Américas·) busca hegemonizar 
el dominio yanqui sobre los pueblos de todo nuestro continente, y de 
esta forma posicionarse mucho mejor en su competencia con los 
mercados europeos y japoneses. 

Este proyecto ideado por las corporaciones trasnacionales, 
principalmente de capital estadounidenses, por el poder financiem y por 
el gobierno terrorista d� ese país no es otra cosa que el so.metimiento a 
una subordinación total de nuestros países en manos de EE.UU., a la 
entrega d� las riquezas con las que todavía cuenta nuestro suelo y 
también abolir toda forma de resistencia que se desate por estas tierras, 
ya que proyectos como el ALCA, el TLCAN, el Plan Puebla Panamá y el 
Plan Colombia tienen muchas cosas en común, pero principalmente 
buscan eso, un contrai económico y social sobre nosotros. 

Este proyecto que abarca el total dei continente americano, seria la 
forma de legalizar que las empresas de capital yanqui puedan hacer de 
nuestros territorios lo que ellas determinen, no abriendo ningún 
obstáculo de por ,medio, estaremos sometidos a las ,necesidades de los 
inversionistas e�tranjeros. 

En tratados regionales por los cuales introducen su política de liberación 
de los mercados ya esta comprobado que llevan ai aumento dei 
desempleo, a la devastación de los territorios, etc. No queremos mas su 
política de intervensionismo constante, no queremos que nos pisoteen 
nuestras culturas, no queremos que destrocen nuestras reservas 
naturales. 

Las políticas intervensionistas dei gobierno yanqui quieren .lograr su 
objetivo de todas formas, si no es por medio dei FMI o el Banco 

Mundial, será por rnedio dei ALCA y si todavía encuentra un fuerte 
rechazo a todas estas formas de· dominación lo hará haciendo tratados 
bilaterales como lo es el que fi'rmaron con el gobierno de Chile. 

Nos quieren llenar de bases militares, quieren criminalizar las luchas dei 
pueblo, quieren seguir saqueando nuestros- países, quieren mediante la · 
fuerza militar y económica llenarnos de miedo, de parálisis. Para eso 
tenemos que entender que son lo mismo el Plan Colombia que los 
Tratados Bilaterales, que quieren lo mismo con la creación de Bases 
Militares que con el Tratado de Libre Comercio. 

Llevar a cabo la organización de una resistencia en todo el continente 
americano, teni�ndp en cuenta las diferentes formas con que quieren 
introducir su libertad de mercados es la meta. 

Es muy importantes hablar en cada uno de los mov1m1entos sociales, 
partidos políticos, en las agrupaciones de Derechos Humanos y toda 
organización que advierta que estamos ante una ofensiva dei 
imperialismo. 

Partipando activamente en movilizaciones de repudio a todo esto, 
debatiendo en las jornadas que se preparan como las dei Foro de Porto 
Alegre y otros lugares para concientizar a la mayor cantidad de gente 
posible. T�nemos que llevar este problema a �os barrios y debatir de que 
forma nos afectaría en el día a día para que pueda ser mucho mas 
entendido por los vecinos. 

La articulación de todas estas luchas tendrá que darse para que la 
resistencia sea organizada, así podremos confrontar con todos estas 
organismos, con una fuerza mucho mas grande que con la que 
contamos ahora. Junto con la articulación, la movilización y otras 
formas de lucha, la difusión de lo que es el ALCA es esencial. 

Alejandro 



o 

Esta recién empieza 

EI sábado 21 de diciembre presentaremos un nuevo libro de MTD Editora, "De la 
culpa a la autogestión" -Un recorrido- dei Movimiento de Trabajadores Desocupados

de La Matanza.- Una nueva meta se habrá alcanzado. Y alumbrará a su vez, un 
nuevo desafío. La razón de ser de este libro es hacer conocer la historia de esta 
pequena parte dei movimiento de los trabajadores desocupados, nuevo sujeto social, 
producto estructural de esta etapa dei capitalismo. Conocer para comprender, 
conocer para apropiarse, para identificarse y/o discriminarse, para repensarse, para 
evaluar, para corregir, para solidarizarse, para unirse, para adquirir herramientas 
nuevas, para valorizar las que tenemos. 

Es también reconstruir la historia desde "el lado de acá", desde los que siempre han 
sido -contados por otros, explicados por otros, hablados por otros. Escribir nuestra 
propia historia es ganarle un espacio a la "historia oficial", escribir escribiéndose, 
dando cuenta. de esa dialéctica permanente de la vida. Escribir desde el sujeto, desde
la parcialidad reconocida, sin pretensión de "verdades reveladas" ni de procesos 
acab�dos. Escribir desde la razón y desde el corazón. 

Este libro ha tenido una larga gestación. Como todo intento de autogestión ha debido 
sortear todo tipo de obstáculos, pero fue gestado para nacer y lo ha logrado. Es una 
prueba más de que la obcecación es una herramienta privilegiada en estos tiempos de 
"éxitos súbitos", de "satisfacción inmediata o frustración sistemática". 

"De la culpa a la autogestión" no implica sólo un punto de llegada, nos instala más 
precisamente, en un nuevo punto de partida. La autogestión es para el MTD, una 
forma de vida, una forma de reproducir la vida, porque no aceptamos dei enemigo 
ningún rol, porque no somos supernumerarios, ni objetos, ni excluidos. Porque lo 
hemos hecho todo, desdf:! el cultivo de la tierra hasta el más sofi�ticado elemento, 
bajo las órdenes dei patrón, y seremos capaces de hacerlo todo para nosotros 
mismos. jHasta escribimos y publicamos libros! 

Y esto recién empieza. 

Soledad 

REFLEXION 
• 

Como una grotesca comparsa medieval -avanza la turba uniformada. Reparten adiestra y , 
siniestra balas de gomas, gases lacrimógenos y bastonazos. Es la fuerza del sistema 
aterrorizado, que para vencer su miedo actúa de esa manera y es más, ataca hasta matar a 
esas sombras del pueblo que, pese a todo, perdurará eternamente en el marco de la historia 
aunque lo quieran tapar. 
Diciembre de 2001 epopeya pueblerina, clase media con cacerola, vocifera rebelde ante un 
absurdo decreto de Estado de Sitio. Porque el hambre navidefia hace mella en la clase 
excluida, en jóvenes, ancianos o cuarentones a quienes por un desenfrenado despilfarro del 
corrupto sistema capitalista, se los borró del mapa laboral, para convertirlos en un 
desempleado más. Ética, cordura y un "jBasta!", desborda toda la Plaza de Mayo, 
"tambalea" la Rosada y por fin, cuando suman treinta los muertos y cientes los heridos, De 
la Rua cae junto a todo su gabinete, el pueblo actúa, y cuando lo hace, germina una nueva 
posibilidad combativa, sin armas: -simplemente eso desea, no ser más vitupera<io, usado o 
robado en su dignidad. 
Diciembre del 2001, más allá de cómo América y el mundo nos vean desde aquel 
momento, falta mucho todavía. 
No es posible derrotar a este sistema, con simple "slogan" de "Que se vayan todos". Es 
que si los dejamos que se vayan lCUántos quedarían para enmendar este decadente país, sin 
saber por dónde comenzó esta desangrante y mortificante caída al abismo. Unámonos, en 
la diferencia pero con una condición, ser leal a la decencia y amor por esta tierra en 
producción. Con la única ambición de ver ganar sonrisas en esas, hasta hoy, caritas 
hambrientas. 
P.D. Cuando se ve a un hijo o hija, como en las fotos que pasearon por todo el mundo (y
que antes denunciamos por todos los medias), y sin lograr que nos prestaran mucha
atención aquellos, cpyas voces hoy predican pidiendo paz ;:/ tranquilidad en la
concentración de est_e nuevo 20 de diciembre, simplemente pregunto: lquién ejerce la
violencia? l por qué· dirigirse a nosotros, los que aún mancillados, atropellados, injuriados
y asesinados, no hemos reaccionado? Fíjense en los que· desde el televisor juzgan y los que
miran y callan, que ellos son más usados y lo que es peor son mofados tildándolos de
zonzos, porque les siguen el juego a estes "capangas" del sistema, que los acorrala
burlonamente, y todavía nos piden cordura.
Cayó un gobierno, y no cambiá nada. Porque lo que debe caer definitivamente es este
sistema aniquilador. Que se vayan todos no sirve si seguimos conviviendo con este sistema
electoralista.

José Silva 



MTD-Editora 

Presenta 

"De la culpa a la autogestión" 
-Un recorrido del Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza-

Compilación: Toty Flores 
Prólogo: Alfredo Grande 

Este libro condene un relato minucioso de la vida dei MTD La Matanza y·es además, 
la compilación de trabajos efectuados por estudiantes, periodistas e intelectuales que 
han realizado talleres de formación de militantes como Julío Gambina, Néstor Kohan 
y Claudia Korol. 
Proyectos y experiencias dei MovÍinÍento. 
Cuenta la relación dei MTD con los estudiantes, las Madres de Plaza de Mayo, la 
influencia de los zapatistas y los Sin Tierra de Brasil La participación en el Foro Social 
Mundial. La lucha contra el ALCA. 
Cómo el asistencialismo divide las construcciones. La inserción en el cooperativismo 
reformulado. El nuevo desaflo de autogestión: su Centro para la Educación y 
Formación de Cultura Comunitaria: CeFOOC. 

Coinentarios: Edgardo Form, Pablo Bergel y Alfredo Grande. 

Los esperamos el sábado 21 de diciembre, a las 17,30 hs. En la Biblioteca de la Universidad 
Popular de las Madres de Plaza de Mayo. H. Yrigoyen 15841 Capital Federal 

Cooperativa para la Educaci6n v Formación de Cultura Camunitaria -CEFtCC-del M1vimlento de 
TrabaJadores Desocupadas de la Matanza 

Juan a. Justo 4650 -entre Da Vinci v Dei TeJar- Barrio la Juanita -Ruta 3 Km 27,700- G. De laferrere -la 

Matanza -Provincia de Buenos Aires -Argentina -C.P. 1757 

Teléfanos 054114698-0147V 4691-0802 · 

e-mail : mtdlm@hatmaH.com
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2000 ECUMENICA 

FUNDO ECUMÊNICO DE SOLIDARIEDADE 

CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS PROJETOS 

Os projetos a serem apresentados para acesso aos recursos do Fundo Nacional de Solidariedade 
Ecumênico devem obedecer, pelo menos em parte, aos seguintes critérios: 

1 - Critérios específicos: 

I.l) Projetos quanto aos povos indígenas:
a) que visem à melhoria de vida, educação e condições alimentares e de saúde das comunidades

indígenas;
b) que contribuam para a melhoria de atividades de sobrevivência (agricultura, pesca,

artesanato, pequenos animais etc);
c) que possibilitem ou reforcem a conquista e demarcação das terras indígenas;
d) que ajudem na conquista e fortalecimento dos direitos das populações indígenas;
e) que apoiem iniciativas de articulação e fortalecimento da identidade entre as nações indígenas

(encontros, seminários, atividades lúdicas etc).

I.2) Projetos quanto aos povos do Semi-Árido nas lutas por água:
a) que proporcionem a capacitação de agentes multiplicadores para o emprego de métodos

apropriados ao manejo de recursos hídricos;
b) que viabilize o acesso a estruturas e equipamentos de captação e armazenamento de água da

chuva e de aproveitamento dos mananciais hídricos existentes (cisternas de placa; pequenas
barragens; barreiros-trincheira; poços amazonas; etc.). Serão priorizados projetos de 
captação de água da chuva.

c) que fortaleçam os fóruns e articulações de defesa do Semi-Árido.
d) que viabilize a elaboração, publicação e disseminação de materiais de acesso popular sobre

técnicas populares e manejes de recursos hídricos bem como de análise crítica da situação no 
Semi-Árido brasileiro (cartilhas, vídeos educativos, materiais de denúncia etc.).

I.3) Projetos quanto às populações que vivem e trabalham nas ruas:
a) que contribuam para a formação de agentes e/ou educadores de população de rua ou na rua
b) que fortaleça iniciativas e conquistas de direitos da população de rua (direito à moradia; de 

resistência as remoções arbitrárias, programas de habitação popular etc.) 
c) iniciativas de trabalho e renda que dignifique sua atividade de sobrevivência

(reaproveitamento de materiais recicláveis; pequenos empreendimentos de sobrevivência e
saúde, etc).

d) que fortaleçam as articulações inter-grupais (locais, municipais, estaduais)

li - Critérios Gerais (válidos para os três tipos). 
1. Atender à situação de pobreza, marginalização ou exclusão.
2. Para grupos eclesiais e igrejas locais, o apoio a uma iniciativa será complementar aos recursos

próprios. Serão priorizados grupos que têm dimensão ecumênica.
3. Ser elaborados e executados com a participação efetiva dos grupos beneficiários.
4. Responder a problemas ou necessidades objetivas das comunidades.
5. Ter orçamento claro e compatível com a atividade proposta, e metodologia bem definida.
6. Complementar aos esforços próprios da comunidade.
7. Ter um potencial multiplicador.
8. Garantir mecanismos de acompanhamento e avaliação.
9. Não serão aprovados projetos notadamente confessionais, ou seja, que visem a atender à

membros de determinada igreja.

Ili - Quem pode enviar projetos: 
Grupos organizados, sindicatos, associações, pastorais, igrejas locais, movimentos, articulações, 
fóruns, entidades de apoio que tenham experiência de trabalho com as temáticas próprias do Fundo. 
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A 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2000 ECUMENICA 

FUNDO ECUMÊNICO DE SOLIDARIEDADE 

DINÂMICA DE GERENCIAMENTO DO FUNDO 

PAPÉIS E ATRIBUIÇÕES DE CESE E CÁRÍTAS: 
' . 

1. Administrar os recursos financeiros correspondentes aos 40% da arrecadação da Coleta
2. Movimentar, conjuntamente, conta bancária aberta exclusivamente para este fim.
3. Elaborar e enviar correspondências informativas e orientativas para as igrejas e

entidades sobre a dinâmica do Fundo Ecumênico.
4. Receber, cadastrar e analisar os projetos, bem como assessorar o Conselho Gestor para

posterior deliberação dos referidos projetos.
5. Prestar assessoria técnica para a concepção, elaboração, divulgação e mobilização da

Coleta CF-2000 de acordo com as temáticas estabelecidas.
6. Buscar e divulgar informações sobre a utilização dos fundos das igrejas locais (e

dioceses, no caso da igreja católica), como sinal de visibilidade das ações resultantes da
Coleta.

7. Preparar informações periódicas ao Conselho Gestor sobre o andamento do Fundo.
8. Elaborar um relatório final avaliativo, quantitativa e qualitativamente a ser apresentado

à Comissão da Campanha.
9. Elaborar publicação dos resultados, como instrumento de divulgação para a sociedade e

para as igrejas.

DO ENVIO DE RECURSOS REFERENTES AOS PROJETOS APROVADOS. 
Uma vez aprovados os projetos, os recursos correspondentes serão sacados da Conta 
Conjunta para as contas específicas tanto da CESE como da Caritas que, por sua vez, 
encaminharão os valores correspondentes a cada projeto aprovado. 

SUPORTE INSTl'l:UCIONAL DAS ENTIDADES GESTORAS (CESE/CÁRITAS) 

CESE 
•:• Sistema de Gerenciamento de Projetos (informatizado) 
•:• Um representante no Conselho Gestor 
•:• Equipe de assessoria: 6 pessoas 
•:• Secretaria de Projetos: 2 pessoas 
•:• Setor Administrativo financeiro: 4 pessoas 
•:• Telefone, fax, e-mail 
•:• Correios 
•:• Material de escritório 

CARITAS 
•:• Sistema de Gerenciamento de Projetos (informatizados) 
•:• Um representante no Conselho Gestor 
•:• Equipe de assessoria: 3 pessoas 
•:• Equipe técnica: 2 pessoas 
•:• Um micro computador 
•:• Telefone, fax, e-mail 
•:• Correios 
•:• Equipe de comunicação: 2 pessoas 
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CAMPANHA OA FRATERNIDADE 2000 - ECUMENICA 

FUNDO ECUMÊNICO DE SOLIDARIEDADE 

ROTEIRO ORIENTADOR PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 

NB.: Este roteiro é uma sugestão da CESE e da CÁRITAS para as comunidades, entidades, pastorais e 
movimentos que queiram apresentar projetos ao Fundo Nacional de Solidariedade

Ecumênico. Não se trata de um modelo fechado mas de uma orientação para a formulação dos 
projetos, que possibilitem ao Conselho uma melhor análise. 

1) TÍTULO DO PROJETO: (deve dizer numa frase: o quê, para quê)

2) IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
• Entidade solicitante:

nome da entidade que está solicitando o projeto e que será responsável pela execução
do mesmo).

• Pessoa responsável pelos contatos:
nome, endereço completo , telefone, e-mail, etc.

• Descrição breve da entidade executora:
sua estrutura, sua experiência na execução deste tipo de projeto.

• Referências Bancária:
número da conta; nome do Banco; número da agência; cidade, estado (Obs.: a conta
bancária deve ser em nome de pessoa jurídica).

3) IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
• Dados sobre a realidade sócio-econômica da área de abrangência do projeto:

região, área metropolitana, diocese, município, região administrativa; destacando
informações sobre a categoria (população indígena, população de rua, populações do
semi-árido) a ser contemplada.

• Dados sobre a(s) comunidade(s), grupos, associações, etc:
que serão envolvidas no projeto e onde se encontram os beneficiários, destacando
principais características desses grupos e suas formas de integração e de organização

• Beneficiários diretamente envolvidos no projeto:
se possível cite o número de homens, mulheres, jovens e crianças abaixo de 14 anos)

• Beneficiários indiretos:
quantas pessoas se beneficiarão indiretamente com o projeto

• Mudanças da realidade:
quais as principais mudanças que o projeto se propõe a realizar em relação a atual
situação dos beneficiários?

• Temporalidade:
quando começa e quando termina a execução do projeto?

4) DESCRIÇÃO DO PROJETO
• Antecedentes:

como surgiu a idéia, de quem partiu: entidade, liderança, o próprio grupo, e como ele foi
discutido.
Os grupos eclesiais devem buscar, na medida do possível, articular-se com outras

denominações para realizar as iniciativas.
• Objetivo Geral:

a mudança principal que se pretende realizar
• Objetivos específicos:

que concorrem para o reforço do Objetivo Geral
-1-



• Organização das atividades: • .,, ...
para efetivar o projeto em etapas, seus responsáveis e os prazos (COMO, QUEM,
QUANDO). destacar a participação da comunidade e do grupo beneficiário.

• Parcerias e articulações:
entidades, movimentos, igrejas, etc ..
os grupos eclesiais devem buscar articulações com outras denominações religiosas para
realização das atividades

• Relação com o governo:
iniciativas previstas de apoios e/ou pressões; eventuais contrapartidas

• Assessoria técnico-pedagógica e avaliação:
quem (entidade, alguma parceria) e como (em que momentos, metodologia).

• Viabilidade do Projeto.
como se dará a continuidade após a conclusão deste apoio.

• Resultados esperados

5) RECURSOS E CONTRAPARTIDAS
• Recursos solicitados:

uma total clareza quanto às despesas a serem realizadas, bem como as receitas do
projeto.

• Despesas:
descrição dos gastos previstos com o Projeto na sua totalidade, mesmo os que não
venham a ser cobertos por este Fundo, identificando os itens de cada despesas,

• Receitas:
distinguir, em colunas separadas, os valores de cada item solicitados a este Fundo. Os
valores provenientes de outras fontes, (especificar quais são estas fontes), destacar a
contribuição do Igreja local, se houver.

6) RELATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
• Esclarecer bem, como se dará o acompanhamento do projeto.
• Citar quando será apresentado à Cáritas ou à CESE os respectivos relatórios e prestação

de contas.

7) ASSINATURAS
Cidade, data e assinaturas dos responsáveis.

- 2 -



Já e1;·tamos em pleno processo 
eleJtoral. O que nos dá esta certeza são 
aspesquisas eleitorais sobre intenções 
de voto, divulgadas. diariamente por 
jornais, tvs e rádios. Faltam oito 
meses para as eleições que vão eleger 
o presidente 1 os governadores,
senadores, deputados Yederais e
e$taduais, más é agora que devemos
começar a prestar atenção tanto nas
pesquisas como nos candidatos e nos
partidos.

A§ pesquisas sãq muitas vezes 
manipuladas: querem i,nduzír o elei(or 
a âpoiar aquele que está na frente. Eo 
chamado voto útil: "Não vou votar em 
quem vaí.perder! ". E o eleitor faz 
isso, na maioria das vezes, sem 
verificar, de/ato, quem é o candidato

! 

sua histôr;a e quem são seus aliados. 
Eleitor sério, que quer um Brasil 

melhor, com mais dignidade e jushça, 
tem que fwar de olho aberto a partir de 
agora para votar certo em outubro. Já 
é possível se ter informações sobre 
quem são os candidatos a_presi1�nte, 
como tem sido sua atuaçao pohtzcC4.e 
social, com quem estão se coligando 
para garantir sua candidatura. 

Precisa também escolher bem os 
candidatos a senador, a deputado 
federal e estadual, pois a eleição para 
o Legislativo é tão importante quanto
para o Executivo. Não queremos ter, a
partir de 2003, uma Assembléia
Legislativa no Espirita Santo como,.,ªatual, que comungou com a corrupçao 
do governo Zé Ignácio, que deu as 
costas para o povo e aprovou a 
entrega de seu patrimônio para os 
especuladores, como fez com o 
Banestes, e que tem membros que 
pertencem ao crime organizado. 

Vamos votar com ética, pela vida 
e pela cidadan.ía. 

A Assembléia Legislativa do Espírito 
Santo deu mais um golpe contra o 
povo capixaba: a autorização para o 
governador José Ignácio privatizar o 
Banestes. Apesar das mobilizações 
sociais e das pesquisas revelando que 
53% da população é contra a 
privatização, um grupo de 20 
deputados desrespeitou o povo e 
aprovou a venda do banco. Alguns 
deputados, inclusive, mudaram o seu 
voto na hora da votação (a favor do 
governo, é claro!), em troca de 
favores pessoais e eleitorais. 

O Banestes é um banco 
rentável. De acordo com o seu ex
presidente, Deosdete Lorenção, nos 
últimos três anos o banco teve um 
lucro líquido de R$ 250 milhões. É 
também um dos pilares para o nosso 
desenvolvimento econômico e 
social. É o único banco presente em 

O FAVOR DA PRIVATIZAÇÃO 

Antonio Cavalieri (PGT) 
Gil Furieri (PMDB) 
Gumercindo Vinand (PGT) 
Juca Gama (PGT) 
Mateus Vasconcelos (PRTB) 
Avílio Machado (PPB) 
Gilson Amaro (PPB) 
José Esmeralda (PFL) 
Luiz Carlos Moreira (PMDB) 
Paulo Loureiro (PFL) 
Benedito Enéas (PFL) 
Gilson Lopes (PFL) 
José Ramos (PFL) 
Luiz Pereira (PFL) 
Sérgio Borges (PMDB) 
Camilo Araújo (PPB) 
Gilson Gomes (PFL) 
José Tasso (PTC) 
Marcos Gazzani (PGT) 
Toninho de Freitas (PPB) 
José Carlos Gratz * (PFL) 
* (Não votou mas é favorável à
privatização) 

• /i/63

• ll//1,ó, 8
• M� / lllnd 2002

todos os 78 municípios capixabas e 24 
municípios só contam com agências do 
Banestes, 

A História das privatizações no 
. Brasil demonstra que n� maioria dos 

casos depois de privatizadas as 
empresas deixam de atuar de acordo 
com as necessidades da população e 
alem de não conseguir melhorar os 
serviços elevam as tarifas. Assim foi 
s o b r e t u d o  c o m  a s  a m p r e s a s  
distribuidoras de energia e água. 

Mas a esperança não está 
perdida: o processo está sendo 
questionado na Justiça. Devemos nos 
juntar ao Comitê em defesa do

Banestes Público (Tel: 3223-1477) e 
agir para que o Banestes não seja 
entregue aos especu !adores. 

Confira como votaram os 
"nossos" deputados: 

CONTRA A PRIVATIZAÇÃO 

Cláudio Vereza 
Leio Coimbra 
Wilson Japonês 
Nasser Youssef 
Eva!Galazi 
Fátima Couzi 
Geraldo Martins 
Juca Alves 
Robson Neves 

(PT) 
(PSB) 
(PSB) 
(PSDB) 
(PFL) 
(PPB) 
(PMN) 
(PSDB) 
(PFL) 



O c a p i t a l i s m o  t e m  s e  
caracterizado pela sua capacidade de 
produzir riquezas, por uma constante 
concentração da renda e por 
crescentes desigualdades sociais, 
miséria e exclusão. A economia 
capitalista está fundada na crença de 
que o mercado é capaz de auto
regular-se para o bem de todos, mas a 
lógica do capital não é migrar para 
onde há necessidades humanas a 
satisfazer. O capital só reconhece o 
poder  de  compra  e não  as  
necessidades. 

Neste cenário têm emergido 
práticas de relações econômicas e 
s o c i a i s  q u e  p r o p i c i a m  a 
sobrevivência e a melhoria da 
qualidade de vida de milhões de 
pessoas. São práticas fundadas em 
relações de colaboração solidária, 
inspiradas por novos valores 
culturais que colocam o ser humano 
como sujeito e finalidade da 
atividade econômica. 

Apesar da diversidade entre 
estas práticas, têm alguns pontos de 

1) A Economia Solidária está
orientada apenas a amenizar os
problemas sociais gerados pela
globalização neoliberal?
Não: eu acho que têm a vocação de
constituir o fundamento de uma
globalização humanizadora, .de um
desenvolvim.ento  sustentável ,
socialmente justo e voltado para a
satisfação das necessidades básicas
de cada um e de todos os cidadãos da
Terra.

2) Poderia indicar algum�s
d ifer e n ça s  e n tr e  o s
empreendimentos baseados na
Economia Solidária e os baseados
no modo de produção dominante?
Uma diferença é a participação social

convergência: a valorização do 
trabalho humano; a promoção das 
necessidades básicas como eixo da 
atividade econômica e comercial; o 
reconhecimento do lugar privilegiado 
da mulher numa economia fundada 
sobre a solidariedade; a busca de uma 
relação de colaboração respeitosa 
com a Natureza; os valores da 
cooperação e da solidariedade. 

Esses valores, junto com o 
r e s p e i to  à d i v e r s idade  e a 
complementaridade, passam a 
prevalecer sobre a competição e o 
egocentrismo. Um mundo do 

n ã o  a p e n a s  d o  l u c r o  d o  
empreendimento, mas também na 
propriedade e no controle do mesmo, 
enquanto o trabalhador está 
vinculado a ele por meio do seu 
trabalho. Outra é a autogestão, ou 
gestão coletiva e democrática do 
empreendimento por todos os seus 
sócios, pelo sistema de cada pessoa 
um voto, podendo decidir não só 
como produzir, mas também como 
re-investir e distribuir os resultados. 
Outra diferença é a prática da partilha 
do tempo de trabalho necessário, para 
que todos trabalhem e todos possam 
dedicar-se às tarefas superiores do 
desenvolvimento humano. E outras 
mais. 

t r a b a l h o  e m a n c i p a d o ,  d a s  
necessidades de cada um/uma e de 
todos/as sendo continuamente 
satisfeitas por cada um/uma e por 
todos/as, passa a ser possível. A 
relação com a natureza deixa de ser 
marcada pela confrontação e pela 
destruição,  substi tuídas pelo 
conhecimento, pelo respeito e pela 
colaboração. O Estado passa a estar 
s u b o r d i n a d o  a s o c i e d a d e s  
organizadas e conscientes dos seus 
direitos e deveres e dedica-se a 
orquestrar a diversidade, zelar pelo 
bem-estar e felicidade de toda a 
coletividade.Assim é possível 
visualizar a paz, como fruto da justiça 
e da fraternidade entre os cidadãos e 
entre os povos. 

Quem quiser debater este 
assunto pode participar do seminário 
sobre Economia Popular Solidária, 
que acontecerá no auditório do Centro 
de Artes da UFES, no dia 23 de 
março, a partir das 08:00. Contaremos 
com a assessoria de Adernar Bertucci, 
assessor da Cáritas brasileira. 

3) No Espírito Santo já existem
empreendimentos sócio-solidários?
Sim. A partir do ano 1999 surgiram
cooperativas e associações ligadas à
P.O., à Cáritas e ao CDDH da Serra.
Todas elas estão em plena atividade e 
mais cooperativas estão sendo 
pensadas. Mas tem muitas mais 
iniciativas, às vezes não registradas, 
que estão trabalhando com a mesma 
lógica. 

4) Qual é a maior dificuldade na
formação de uma cooperativa ou
asso'ciação?
Com certeza a maior dificuldade é a
formação da consciência da cooperação
e da  sol idariedade;  sem esta
consciência fica inviável sustentar um
trabalho social e solidário.

Declaração Universal dos Direitos Humanos, Artigo XXII: Todo homem, como membro da sociedade, 
tem direito ... à realização ... dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade 

A Campanha da Fraternidade 
d e s t e  a n o  t e m  c o m o  t e m a  
"Fraternidade e Povos Indígenas" 
e como lema "Por uma terra sem 
males". É um convite à solidariedade 
e fraternidade com estes povos que 
são os verdadeiros donos do 
continente americano, mas que estão 
sendo subjulgados e oprimidos há 
mais de 500 anos. 

Estima-se que por volta de 
1500 havia 80 milhões de habitantes 
indígenas falando 2 mil línguas 
diferentes. Desta população original, 
cerca de 70 milhões foram dizimados 
nos primeiros cem anos de 
colonização européia. Caracterizou
se, desta forma, o maior genocídio da 
história. 

Começou a funcionar o Centro de 
Atendimento a Vítimas da Violência 
C E A V / E S ,  u m  i n s t r u m e n t o  
fundamental para a proteção dos 
direitos humanos. Ele foi idealizado 
pelo CADH - Centro de Apoio aos 
Direitos Humanos " Valdício Barbosa 
dos  San tos" que  é t ambém 
responsável pela sua implantação e 
execução através de convênio com o 
Ministério da Justiça e a Secretaria de 
Estado da Justiça (SEJUS). 

P A R A  Q UÊ EXIST E O 
CEAV/ES? 

E'um programa de atendimento a 
vítimas e familiares de vítimas da 
violência. Sua finalidade é contribuir 
no combate e na prevenção da 
violência e da impunidade, como 
também favorecer o conJ1ecimento e 
o exercício da cidadania das vítimas e
de seus familiares. O CEAV /ES
o f e r e c e  o r i e n t a ç ã o  e
acompanhamento psicossocial e

Hoje vivem no Brasil 500 mil 
índios, pertencentes a 2 25 povos 
falando cerca de 180 línguas. 

Uma das grandes lutas destes 
povos é a demarcação de suas terras. 
Das 756 áreas reconhecidas, apenas 
2 36 e s t ã o  c o m p l e t a m e n t e  
regularizadas. A demarcação de 
terras é pressuposto fundamental para 
que a população indígena possa viver 
e se multiplicar, mantendo vivos seus 
costumes e tradições. 

No ES temos aldéias de 
índios tupiniquins e guaranis. São 
cerca de duas mil pessoas que vivem 
em seis aldéias localizadas no 
munic íp io  de Arac ruz .  São  
c o m u n i d a d e s  p eq u enas  que  
enfrentam sérias dificuldades de 

jurídico a seus usuanos visando a 
cidadania dos mesmos. 

A QUEM SE DESTINA O 
CEAV/ES? 

Serão atendidas as vítimas e 
familiares de vítimas de crimes 
ocoJTidos na Grande Vitória e que 
s ofr e r a m  a g r e s s õ e s  fí s i c a s  
especificadas como: crimes contra a 
pessoa (homicídios, tentativas de 
homicídios, lesões corporais, etc), 
v io l ênc i a  s e xya l ,  v io l ênc i a  
doméstica, violência contra mulheres 
e contra crianças e adolescentes. 

ENDEREÇO DO CEAV/ES 
Rua Deocleciano de Oliveira, nº 18 
CEP. 29015-320 - Centro 
Vitória/ES - (P róximo à Galeria 
Joana D' Are, Rua Graciano Neves) 

Telefone: 3222 4646 

E-mail: ceavesbr@hotmai].com

sobrevivência, principalmente para 
recuperação de suas terras que se 
encontram nas mãos da poderosa 
Aracruz Celulose, que insiste em não 
reconhecer e respeitar os direitos 
destes povos. 

Uma pergunta não pode calar 
neste Campanha da Fraternidade: e o 
povos indígenas que vivem fora das 
aldeias, sem o reconhecimento ou 
apoio do governo e da sociedade, sem 
terra e cidadania? Fraternidade 
r e q u e r  c o n h e c i m e n t o  e 
envolvimento!!! 

Lembramos que os direitos 
humanos são próprios de cada pessoa, 
independentemente de "raça, cor, 
sexo, língua, religião, opinião, 
origem, riqueza e nascimento" 

Colômbia: guerra sem diálogo 
Fracassou mais uma tentativa de 
diálogo na Colômbia e com ela a 
esperança do país chegar a uma paz 
duradoura. As conversas entre a 
FARC o maior grupo guerrilheiro 
e Governo começaram oficialmente 
em fevereiró de 1999, mas não 
avançaram. 
A guerrilha nunca deixou claro 
seus objetivos políticos ou sociais e 
o governo não conseguiu ser um
interlocutor neutro, devido à
dependência das forças militares e
da vontade dos EUA.
Agora a "solução" voltou a ser
procurada com as armas, numa
guerra civil que não é oficialmente
declarada e que já extrapolou todos
os limites: chacinas, massacres,
seqüestros, atentados contra
serviços básicos como energia e
água.
O CDDH apóia todos aqueles que
procuram soluções não violentas
para resolver os conflitos na
Colômbia
Quem t i v e r  i n t e r e s s e  em
informações imparciais sobre a
situação colombiana, e dados
estatísticos sobre o conflito pode
consultar o site www.cinep.org.co

Constituição Federal, Artigo 231: São reconhecidos aos f ndios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradicões, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 



Como cidadãos e verdadeiros 
donos deste continente, os indígenas 
merecem mais do que o respeito da 
sociedade atual. Devem, antes de 
tudo, ser reconhecidos como povos 
com tradições e costumes próprios. 

A terra é, para os povos indígenas, 
fonte e mãe da vida. O espaço vital, a 
garantia de sua existência e 
reprodução ou  reconstituição 
enquanto povos. 

A terra  não é ,  como na 
mentalidade capitalista, somente , 
fator econômico-produtivo ou um 
bem comercial, de propriedade 
individual, que pode ser adquirido, 
transferido ou alienado, segundo as 
leis do mercado. 

A A s s o c i a çã o  A r t í s t i c a  
Comunitária tem sede no Bairro de 
Fátima, com núcleos de atendimento 
em Carapina em parceria com o 
CDDH-Serra e em Cariacica. Seu 
objetivo é oferecer formação 
profissional em artes cênicas (teatro e 
dança), cursos  d e  produção 
cenográfica, artes plásticas e 
organização de cooperativas de 
geração de renda, buscando despertar 
a cidadania de jovens (crianças e 
adolescentes) e adultos através do 

Dia Hora Assunto 

A cultura e a sabedoria indígena 
são baseadas no sentido comunitário 
e solidário da vida e na harmonia com 
a natureza. 

Na Constituição Federal os 
principais direitos dos índios estão 
garantidos em diversos artigos 

O Estatuto do Índio (Lei 
6001/73 ).Os povos indígenas 
reivindicam do Governo e dos 
deputados federais a aprovação do 
novo estatuto, em tramitação no 
Congresso Nacional desde 1994 . .  

O Decreto nº 26/91 disciplina a 
Educação Indígena. 

O Decreto 1775/96 regulamenta 
a demarcação das terras indígenas. 

vivenciar artístico, almejando assim 
contribuir na evolução de nossa 
sociedade. 

O Projeto Pontes foi fundado em 
Setembro de 2000 e nesse período 
criou três companhias artísticas: Cia 
de Ballet Periferia da Terra em 
cartaz atualmente com o balé: "O 
medo e a arte"; Cia Invasão de Artes 
Cênicas contemporâneas, em cartaz 
com: ''Anjos da Lama"; Encenando
a Cena, Cia de Teatro e Dança em 
Cartaz com "Ainda?!" 

Local 

11/03 09:00 Julgamento assassinos de Paulo Vinha Guarapari 

l 

17/03 09:00 Celebração afro-ecumênica de Queimados Igreja Queimados 

17/03 18:00 Celebração Fé e Politica CDDH 

21 a 24/03 Encontro Nacional do MNDH Rio de Janeiro 

21/03 Greve Nacional para os Direitos Trabalhistas Vitória 

23/03 08:00 Seminário: Economia Popular Solidária UFES 

24/03 08:00 Curso: Formação Política para Lideranças CDDH 

04/04 16:00 Plenária sobre desarmamento Sec. DH Vitória 

12/04 19:00 Posse diretoria CDDH de Vila Velha Santuário W 

13/04 13:00 Assembléia eletiva da Super-Coonfex Coonfex 

28/04 08:00 Curso: Formação Política para Lideranças CDDH 

05/05 08:00 Análise de Conjuntura política com C. Vereza CDDH 

A Lei 3.156/99 regulamenta a 
Prestação de Assistência Social aos 
Povos Indígenas. 

Mas muitos dos direitos destes 
povos não são respeitados pelo 
Governo, pelas instituições que 
deveriam dar apoio às comunidades 
indígenas e pelos exploradores de 
suas terras. 

Com quem podemos contar: 
C o n s e l h o  I n d i g e n i s t a

Missionário 3256-2374 
Pastoral Indigenista 3250-2819 
Associação Indígena Tupiniquim 

e Guarani 3250-2700 
Conselho Estadual de Direitos 

Humanos 3328-1810 

Os espetáculos das companhias 
podem ser apresentados em eventos, 
encontros, escolas, ong's e afins. 

Interessados deverão ligar para: 
3238-0661/9991-6108 falar com 
Silvana Santos ou com Anderson 
Pestana3223-8653/99222283 

Endereço: Av. José Rato, 1001/204 
Bairro de Fátima Serra ES Cep: 
29.160-790; 

B 

� 
Equipe: Marina, Fábio, 

[;=) Janice 

Colaboradores: 

@; Zena, Anderson,Tânia, 
Chico, Helder 

[9.) Diagramação: 
Janice 

o
Desenhos: Manolo

Cx Postal: 04-0115

@; Carapina - Serra - ES

CEP: 29160-100 

� Telefax: (027) 3228-4675 
E-mail: cddh@terra.com.br

9:F 
www.cddhserra.hpg.ig.com.br 

Tiragem: 1000 exemplares 

� 
Impressão: Deblito Gráfica 

27 3241-6364 

Mateus 6, 19.21 Não ajuntem riquezas neste mundo, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os 
ladrões arrombam e roubam .... O coração de vocês estará sempre onde estiverem as suas riquezas .. " 
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1 RESERVA DE CONTIGENCIA 

RESERVA DE CONTINGENCIA 
RESERVA DE CONTINGENCIA 

!rotai Geral

3.005.111 
3.005.111

3.005.111 I 
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lsEMAD-5.M ADMINISTRACAO 
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1 SEMEL-S.M DE ESPORTE E LAZER 

.�-��e{l�t1�i!!f��.i��-s·�1v{iflfit��;i�JfUll!���t�j_o.�� 
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lsEMED-S.M DE EDUCAÇÃO 

DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

!Total Geral

115.484.818 

68.364.312 
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lcoMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU 

DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 

!rotai Geral

25.000.000 
25.000.000 

25.000.0001 
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lsEMUG - S.M.DE GOVERNO 

��!�U�tl�-� ��-DlspesaJet;:f�::!f�trr�-lif�!C?�o�t.a, ��� 
DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

jrotal Geral 

6.637.354 
2.741.630 
3.895.724 

699.075 
699.075 

7.336.4291 
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lsECRETARIA MUNICIAL DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTÃO 

_c�tegtJt_là� _ _d.e_����ê�� lgâitrJ�t'i�flf�llf t<>��st� _2_�9.ª.
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IF.M.A.S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Categõ�l,�stle_De.�����-�·:\i;if{fflit:·:.itJ:1��: .. :;����i:'Pit:ipost.a:2�0.s_ 
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IFENIG-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE NOVA IGUACU 

DESPESAS CORRENTES 
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INVESTIMENTOS 
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lsEMPS-S.M DE PROMOÇÃO SOCIAL 
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lsEMID-SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

�at�gotl_às de �es�e�a_:;;''"'l,'.fíl���Ft:· _:'.�;'.?�;?:��lf P���..°-sta 20.os 
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IFUNTRANI-FUNDO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE NOVA IGUAÇU 

DESPESAS CORRENTES 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 

jrotal Geral 

950.000 
950.000 

300.000 

300.000 

1.250.0001 
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OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

!Total Geral 

1.000.00n-+------; 

6.545.450 

444.037 
444.037 

6.989.4871 
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... . 

LEGISLATIVO 

GAMARA MUNICIPAL 

EXECUTIVO 

SEMUG - S.M.DE GOVERNO 

SEMUAM-S.M DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 

SEMAD-S.M ADMINISTRACAO 

SEMEF-S.M PLANEJAMENTO.ECONOMIA E FINANÇAS 

SEMOSP-S.M DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

SEMED-S.M DE EDUCAÇÃO 

SEMUS-S.M DE SAUDE 

P.G.M-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

SEMCATUR-S.M CULTURA E TURISMO 

SEMPS-S.M DE PROMOÇÃO SOCIAL 

SCOSITRAN-S.M CONTROLE SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO 

SEMIC-S.M DE INDUSTRIA.COMERCIO E AGRICULTURA 

SEMTE-S.M TRABALHO E EMPREGO 

SEMCOGER-S.M CONTROLE GERAL 

SEMEL-S.M DE ESPORTE E LAZER 

SEMACOM-S.M DE ASSUNTOS COMUNITARIOS 

SEMID-SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS 

SECRETARIA MUNICIAL DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 

F.M.A.S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

F.M.S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE "-"-
FUNTRANI-FUNDO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE NOVA IGUAÇU "-.... 
PREVINI-INST.PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVA IGUACU '-
FENIG-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE NOVA IGUACU ' 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU l 
EMLURB-EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA " ,I j 
RESERVA DE CONTIGENCIA " / 

Total Geral u V/rv·

/ 

J-1

�-:m,,1_ 
�ai.ir, 

9.559.500 9.559.500 

9.559.500 9.559.500 

494.976.520 292.624.439 787.600.959 

7.336.429 7.336.429 

8.105.682 8.105.682 

10.403.984 171.000 10.574.984 

12.335.904 12.335.904 

87.306.630 52.986.223 140.292.853 

145.246.148 20.000 145.266.148 

39.202.012 39.202.012 

3.125.723 3.125.723 

1.150.755 1.150.755 

1.060.011 1.180.000 2.240.011 

21.993.835 21.993.835 

1.798.847 1.798.847 

2.106.664 2.106.664 

561.937 561.937 

1.926.417 1.926.417 

400.758 400.758 

348.529 293.000 641.529 

126.095.380 14.000.000 140.095.380 

3.262.198 3.262.198 

6.989.487 6.989.487 

200.000 3.532.750 3.732.750 

123.344.454 123.344.454 

1.250.000 1.250.000 

52.500.000 52.500.000 

4.575.473 395.000 4.970.473 

20.000.000 5.000.000 25.000.000 

24.390.620 24.390.620 

3.005.111 3.005.111 

504.536.020 292.624.439 797 .160.459 

SEGURIDADE SOCIAL ( 36,71 % ) 
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797.160.4591 

1.,1lil!l::1mrw.T, l)n ., 1,,;·_,;-;:�.;;,.1._ii·:::-:•?��i.;, 1Jt!!.li& , , t}.."'1---;r.cllll.i 

AÇÃO LEGISLATIVA 

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

DEFESA CIVIL 

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 

ATENÇÃO BÁSICA 

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO -� 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA / 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLóGICA /'... "-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 

EMPREGABILIDADE 

FOMENTO AO TRABALHADOR 

ENSINO FUNDAMENTAL 

ENSINO SUPERIOR 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

'-.. 

' 

- -

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

DIFUSÃO CULTURAL 

'\... 

l 
J 

,,..,·· 

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 

INFRA-ESTRUTURA URBANA 

SERVIÇOS URBANOS 

TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 

HABITAÇÃO URBANA 

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

CONTROLE AMBIENTAL 

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 

' 

/ 

/ 
/ 

9.559.500 

114.000 

69.532.340 

3.000.000 

400.000 

3.456.800 

121.895 

1.271.000 

9.066.700 

400.000 

100.000 

230.000 

4.352.750 

300.000 

52.500.000 
' 79.266.575 ... 

56.464.000 

1.404.000 
'· 239.147 

4.671.621 

/ 20.000 

171.000 

1.000.000 

300.000 

130.196.148 

600.000 

7.830.231 

2.600.000 

1.400.000 

2.750.000 

1.043.025 

210.679.223 

20.600.000 

900.000 

9.364.380 

54.900.000 

1.050.000 

2.610.000 

3.000.000 

200.000 

'.�,1,��w�. 1M:i1h: tl!.111 

1,20% 

0,01 % 

8,72% 

0,38% 

0,05% 

0,43% 

0,02% 

0,16% 

1,14 % 

0,05% 

0,01 % 

0,03% 

0,55% 

0,04% 

6,59% 

/ 9,94% 

7,08% 

0,18% 

0,03% 

0,59% 

0,00% 

0,02% 

0,13% 

0,04% 

16,33% 

0,08% 

0,98% 

0,33% 

0,18% 

0,34% 

0,13% 

26,43% 

2,58% 

0,11 % 

1,17% 

6,89% 

0,13% 

0,33% 

0,38% 

0,03% 
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quadro por Programa (To�as as fonte�) ·; :-:�:· : 

ii@Ah+MJ 797.160.4591 

Programa } ' -
' .. ,A.',. ' � .. : : �.: '< �. 'l t'' 

, .. .,.-. ," 
" 

APOIO E INCLUSÃO DOS IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

C!W,ARA MUNICIPAL 

CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 

CIDADE VERDE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , INTEGRADO E SOLIDÁRIO 

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 

ESPORTE EDUCACIONAL 

GARANTIA DE ACESSO E PERMANÊNCIA 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

GESTÃO DA REDE ESCOLAR 

GESTÃO DE PESSOAS 

GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DEMOCRÁTICA 

GESTÃO SOCIAL DEMOCRÁTICA E CIDADÃ 

GOVERNO ELETRÔNICO (ÁREA FAZENDÁRIA) 

HABITAÇÃO 

INVESTIMENTO EM INFRA ESTRUTURA URBANA 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇAO 

MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E 
FAZENDÁRIA 

MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA --� \

OBSERVATÓRIO DE GOVERNO ' i 

PLANEJ/W,ENTO TERRITORIAL URBANO ;>"' "' J J
PREVINI /_"\,,_ / 
PROGR!W,A CULTURA EM NOVA IGUAÇU 

PROGR!W,A DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO CIDADÃO 

PROGR!W,A DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO CIDADÃO 

PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA 

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ; 
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE / 
PROJETOS ESPECIAIS - ESCOLA CIDADÃ 

PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONTRA OS 
MAUS-TRATOS, EXPLORAÇÃO E VIOLÊNCIA 

REESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

SANEAMENTO - SAÚDE COLETIVA 

SAÚDE NA ESCOLA 

SEGURANÇA 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

URBANIZAÇÃO INTEGRADA - BID 

itc � .. Pr?posta ioàsit,.Porcentagem 
80.000 0,01 % 

9.559.500 1,20% 

850.000 0,11 % 

800.000 0,10% 

1.127,500 0,14% 

6.030.000 0,76% 

1.533.000 0,19% 

71.229.160 8,94% 

1.300.000 0,16% 

31.127.216 3,90% 

435.195 0,05% 

7.678.975 0,96% 

320.000 0,04% 

1.885.000 0,24% 

9.964.380 1,25% 

25.000.000 3,14% 

160.000 0,02% 

21.639.000 2,71 % 

1.071.000 0,13% 

57.877.362 7,26% 

190.000 0,02% 

820.000 0,10% 

52.500.000 6,59% 

530.000 0,07% 

63.065.821 7,91 % 

72.252.372 9,06% 

147.358.737 18,49% 

2.046.068 0,26% 

4.401.082 0,55% 

12.670.231 1,59% 

4.182.750 0,52% 

300.000 0,04% 

3.005.111 0,38% 

13.680.000 1,72% 

300.000 0,04% 

300.000 0,04% 

150.000 0,02% 

169.741.000 21,29% 
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1.000.000.00,rr--r-------------------------------

Poder-Órgão " ' ., Proposta 2006 Porcentagem 
LEGISLATIVO ,, 9.559.500 1,20 % 

GAMARA MUNICIPAL <: ,, ' 9.559.500 1,20% 

EXECUTIVO /'-.... "- � 787.600.959 98,80 % 

SEMUG - S.M.DE GOVERNO ' "'"- ,........ 7.336.429 0,92% 

SEMUAM-S.M DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE .....- -�" ,........ "/ 8.1.05.682 1,02% 

SEMAD-S.M ADMINISTRACAO - \" > 10.574.984 1,33% 

SEMEF-S.M PLANEJAMENTO.ECONOMIA E FINANÇAS 'l ·

1 

...., 12.335.904 1,55% 

SEMOSP-S.M DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ' ) ! 140.292.853 17,60% 

SEMED-S.M DE EDUCAÇÃO " / 145.266.148 18,22% 

SEMUS-S.M DE SAUDE / A.'-../ 39.202.012 4,92% 

P.G.M-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO .../ / 3.125.723 0,39% 

SEMCATUR-S.M CULTURA E TURISMO __ / 1.150.755 0,14% 

SEMPS-S.M DE PROMOÇÃO SOCIAL 2.240.011 0,28% 

SCOSITRAN-S.M CONTROLE SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO 21.993.835 2,76% 

SEMIC-S.M DE INDUSTRIA,COMERCIO E AGRICULTURA 1.798.847 0,23% 

SEMTE-S.M TRABALHO E EMPREGO 2.106.664 0,26% 

SEMCOGER-S.M CONTROLE GERAL / 561.937 0,07% 

SEMEL-S.M DE ESPORTE E LAZER 1.926.417 0,24% 

SEMACOM-S.M DE ASSUNTOS COMUNITARIOS 400.758 0,05% 

SEMID-SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 641.529 0,08% 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS 140.095.380 17,57% 

SECRETARIA MUNICIAL DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTÃO 3.262.198 0,41 % 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 6.989.487 0,88% 

F.MAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.732.750 0,47% 

F.M.S-FUNOO MUNICIPAL DE SAUDE 123.344.454 15,47% 

FUNTRANI-FUNOO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE NOVA IGUAÇU 1.250.000 0,16% 

PREVINI-INST.PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVA IGUACU 52.500.000 6,59% 

FENIG-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE NOVA IGUACU 4.970.473 0,62% 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU 25.000.000 3,14% 

EMLURB-EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 24.390.620 3,06% 

RESERVA DE CONTIGENCIA 3.005.111 0,38% 

Total Geral 797.160.459 100,00 % 
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SEMEL-S.M DE ESPORTE E LAZER 

SEMACOM-S.M DE ASSUNTOS COMUNITARIOS 

SEMID-SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊ� 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS 

SECRETARIA MUNICIAL DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS ESTR 

F.M.A.S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

F.M.S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

FUNTRANI-FUNDO DE TRÃNSITO E TRANSPORTE DE NOVA IGUAÇU 

PREVINI-INST.PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVA IGUACU 

FENIG-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE NOVA IGUACU 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU 

EMLURB-EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 

RESERVA DE CONTIGENCIA 

Total Geral 

/ 

300.378 

257.213 

308.655 

600.000 

82.451 

321.000 

19.945.000 

46.936.000 

244.352 

1.517.554 

178.708.515 

__ ;-, 

728.823 897.215 1.926.417 

116.963 26.582 400.758 

304.924 27.949 641.529 

140.000 139.355.380 140.095.380 

1.583.798 1.595.949 3.262.198 

6.545.450 444.037 6.989.487 

3.411.750 3.732.750 

88.511.615 14.887.839 123.344.454 

950.000 300.000 1.250.000 

364.000 5.200.000 52.500.000 

4.599.308 126.813 4.970.473 

25.000.000 25.000.000 

21.809.141 1.063.925 24.390.620 

3.005.111 3.005.111 

245.298.573 370.148.261 3.005.111 797.160.459 
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Quadro'p�rÓrgãÕe Podér�CategoríaEconômíca (TÓdasasFontes) · ,,,.: , 

Pessoal e Encargos ( 22,42 % ) 

Custeio ( 30,77 % ) 
Reserva de Contigência ( 0,38 % ) 

Capital ( 46,43 % ) 

LEGISLATIVO 7.782.500 1.127.000 650.000 

GAMARA MUNICIPAL 7.782.500 1.127.000 650.000 

EXECUTIVO 170.926.015 244.171.573 369.498.261 3.005.111 

SEMUG - S.M.DE GOVERNO 2.741.630 3.895.724 699.075 

SEMUAM-S.M DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 1.543.275 4.600.192 1.962.215 

SEMAD-S.M ADMINISTRACAO 5.481.070 2.886.289 2.207.625 

SEMEF-S.M PLANEJAMENTO.ECONOMIA E FINANÇAS / 5.165.197 5.119.707 2.051.000 

SEMOSP-S.M DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS I 3.173.788 34.090.791 103.028.27 4 

SEMED-S.M DE EDUCAÇÃO I 68.364.312 47.120.506 29.781.330 

SEMUS-S.M DE SAUDE \ 6.939.341 12.529.748 19.732.922 

P.G.M-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO \ 2.664.913 259.545 201.266 

SEMCATUR-S.M CULTURA E TURISMO '\. 514.425 489.747 146.582 

SEMPS-S.M DE PROMOÇÃO SOCIAL 850.516 1.147.912 241.582 

SCOSITRAN-S.M CONTROLE SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO 1.337.505 329.747 20.326.582 

SEMIC-S.M DE INDUSTRIA.COMERCIO E AGRICULTURA 509.280 1.137.984 151.582 

SEMTE-S.M TRABALHO E EMPREGO 656.605 1.423.477 26.582 

SEMCOGER-S.M CONTROLE GERAL 471.556 74.431 15.949 

9.559.500 

9.559.500 

787 .600.959 

7.336.429 

8.105.682 

10.574.984 

12.335.904 

140.292.853 

145.266.148 

39.202.012 

3.125.723 

1.150.755 

2.240.011 

21.993.835 

1.798.847 

2.106.664 

561.937 
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,_-,.,, 1111n-.er 
-·

.,.,-;;;._."':"I'.·.: ..... vY'/i};Ji'Q -�;�1:�J:.. .... � . ,.aflfl.1 

DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓ 1.700.000 

ABASTECIMENTO 75.000 

PROMOÇÃO INDUSTRIAL 400.000 

PROMOÇÃO COMERCIAL 100.000 

ENERGIA ELÉTRICA 16.403.014 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 20.250.000 

DESPORTO DE RENDIMENTO 1.140.000 

DESPORTO COíVlUNIT ÁRIO 393.000 

SERVIÇO DA D!vlDA INTERNA 6.030.000 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.005.111 

"(.\''. . . • Ili': !l:JH 

0,21 % 

0,01 % 

0,05% 

0,01 % 

2,06% 

2,54% 

0,14% 

0,05% 

0,76% 

0,38% 
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ADMINISTRAÇÃO 

RECURSOS PRÓPRIOS 

RECURSOS DE CONVÊNIO 

OPERACOES DE CREDITO 

Recursos Diretamente Arrecadados 

Transferências de Convênios - Recursos da 

2,67% 

Recursos de Operações de Crédito Internas 

Total 

D RECURSOS PRÓPRIOS 
D RECURSOS DE CONVÊNIO 
D OPERACOES DE CREDITO 
• Recursos Diretamente Arrecadados

56.282.262 

76.000 

3.071.000 

913.750 

1.660.600 

250.000 

62.253.611 

0,12% 4,93% • Transferências de Convênios- Recursos da União 
• Recursos de Operações de Crédito Internas 

· AGRICULTURA
RECURSOS PRÓPRIOS 75.000 

Total 75.000 

D RECURSOS PRÓPRIOS 

100,00% 
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IF.M.S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

Categorias de Despesa' ... ,,'.:\ ':s,,· · .:.,::;. ���i} ;·'.!i 1,;_li;.1;1 Proposta 21106 
.,_._, - .•. -- .... - �,,.: :/�- �- �-·. �.I� •J_ ... � ... ,-.. ,u1_!.Jt�.--- - . ' 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 

!rotai Geral

10.000.00 
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108.456.615 
19.945.000 

88.511.615 

14.887.839 
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123.344.4541 
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lsEMUS-S.M DE SAUDE 

d - - . . ·,. ·s,;;,t 'i1WiF .' ·- '"",••,v!;,�1� ... •s!C • - • 

Categ�tl��---� Des���� :; ·. ,_._,._1"1 ,1, .;·, ;;-· •:",-·� J>...rop�s�� 1_o�,6 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 

!Total Geral

19.469.090 
6.939.341 

12.529.748 

19.732.922 
19.732.922 

39.202.012 I 

100.000.oon-.--------------------------------
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IPREVINI-INST.PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVA IGUACU 

c�teg?�.1�� d� '?�sii_ês�\.:,;'{:��:·;\{j•if�$.;(íHU! .. ��põs�i3.�º�. 
DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

INVERSOES 

!rotai Geral

FINANCEIRAS 
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46.936.000 
364.000 
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lsEMCOGER-S.M CONTROLE GERAL 

l.-r. !{!.l! ,,.r.;L:.•t ::ai:, .... -.,; .... .,-; 

DESPESAS CORRENTES 

,:F. 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

!Total Geral

' '.::.li;':!,; 
'"'"' 

-L� ... � • ' ,,., • ·�•lllõl 

545.987 
471.556 

74.431 

15.949 
15.949 

561.9371 

1.000.00()-,--------------------------------

100 .00n--+-----1 
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IP.G.M-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

c�tego�l!l������f��sã!;::i)J!rit9E���f!2�i111'!.fu��t�i�§!
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 

AMORTIZACAO DA DIVIDA 

!rotai Geral

2.924.457 
2.664.913 

259.545 

201.266 
171.266 

30.000 

3.125.7231 

10.000.00fr-r------------------------------
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lsEMEF-S.M PLANEJAMENTO,ECONOMIA E FINANÇAS 

. . ,.,, . .,. ·r·,"'� .. ,, .... -�·-,a -,i;,., -

C�tego�l�s �! D�_sp�sa ;:�·::�\� ,:t
.,.
,., ,f;:,;;;i 5-;>i!Ír;if_

0
.,I .e�!,Ppsta _200� 

DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

AMORTIZACAO DA DIVIDA 

!Total Geral 

10.284.904 

5.165.197 
1.150.000 
3.969.707 

2.051.000 

1.601.000 
450.000 

12.335.9041 

10.ooo.00,()....-------------------------------
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lsEMACOM-S.M DE ASSUNTOS COMUNITARIOS 

� -�t�g.�tJás .d.�.�i�����i:?;t;':l,t.�â:k�:fitJfli}l�wfit!ii>.os_t� 2006 
DESPESAS CORRENTI:S 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

!rotai Geral

374.175 
257.213 

116.963 

26.582 
26.582 

400.7581 

1.000.oon-r------------------------------
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lsEMUAM-S.M DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 

" • •  ,·., ... ,.
%c

!i' .. ';fil!jft . ., . -�� -...., .. 
Ca_teli«?.�'.a.� d.!A�f l)_e�a ;;, -��PI�.. �J�'1���l �e,��1>0.5_�� �1106_ 
DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

!Total Geral 

6.143.467 
1.543.275 
4.600.192 

1.962.2151 

1.962.2151 

8.105.6821 
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lsECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS 

���egót,!�{�i�e.f��I�1fr.fi�ll&J�t�tf{lillfP�����â.�[õt
DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

!Total Geral

740.000 
600.000 

140.000 

139.355.380 
139.355.380 

140.095.3801 

1.000.000.00·ír-T-------------------------------
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lscOSITRAN-S.M CONTROLE SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO 

Ca_!�9!),tlf � d.� �esi,,é�ii"r:i�ittíi::ijjt:�ltrí�li!JI�Ml1.en�P0stà ��º-�.
DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

Jrotal Geral 
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IEMLURB-EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 

DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 

!Total Geral

23.326.695 
1.517.554 

21.809.141 

1.063.925 

1.063.925 

24.390.6201 

100.000.oon--r-------------------------------
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lsEMOSP-S.M DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

categotlás <fe Despésà �í •il�IJr!.::��·!,�'s;:Y��ffi!f rõpostâ 2006 · ,�,,- �� � �, - "·"' -''"'";. t!r .. '!:?,)jf .. ...  t-'_ "",.,.__..._.., ... ,....,_� .. �-� ... ! 

DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 

!rotai Geral

37.264.579 
3.173.788 

34.090.791 

103.028.274 
103.028.27 4 

140.292.8531 

1.000.000.oon-r------------------------------
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1 SEMIC-S.M DE INDUSTRIA,COMERCIO E AGRICULTURA 

categorias de bés'pésâ"; > \:�í�'t::" "' -:,, "<i{,':�{tt�jifr PtÔ�osta 2ÕÓ6 
, ... ,..,.� _... •• � � _ -r....·"·-·'-"""l..:'J-.l"•,t •io�i.. '• l ··-·(�._.,,.A ,,_., __ .,.,n_ • �- r.,· 

DESPESAS CORRENlcS 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENlcS 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

!rotai Geral

1.647.264 
509.280 

1.137.984 

151.582 
151.582 

1.798.8471 
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lsEMCATUR-S.M CULTURA E TURISMO 

DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

!rotai Geral

1.004.172 

514.425 
489.747 

146.582 

146.582 

1.150.7551 
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lsEMTE-S.M TRABALHO E EMPREGO 

.c�teiior1�s _de �e_s1ies'à lW��t::!1:,c:.�Ji�!ffllittI§,it?fat:à :��os
DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORREN1ES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

jrotal Geral 

2.080.082 

656.605 

1.423.477 

26.582 
26.582 

2.106.6641 
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1 FUNTRANI-FUNDO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE NOVA IGUAÇU

DESPESAS CORRENTES 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

!Total Geral 

950.000 

950.000 

300.000 

300.000 

1.2so.oooj 
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lsEMID-SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Catego�í�;; dê Oest,êsà :;,:.;,,�:jlffir :·.--1 '.�; ;;\ (::t'j,� fll'íí Prti�ostà-2oõs 
·- �, - - .... �·-· - --=-'-- - .. ...., ... _ .... _�.,;:<'' � ,'\J •• • l. {;_ __ .. :-���-�� [k<..;.--.."' ... � " . 

DESPESAS . CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 

!Total Geral

613.579 
308.655 

304.924 

27.949 
27.949 

641.5291 
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lsEMPS-S.M DE PROMOÇÃO SOCIAL 

�ategot!a� de_�es�_�sâ )��J:�)�� ·1•11 ,�� 1:l;t�llrti�i �fopÓ��é! ��06 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OU1RAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 

!Total Geral

1.998.428 
850.516 

1.147.912 

241.5821 
241.5821 

2.240.011 J 

10.000.oor.-.--------------------------------
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IFENIG-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE NOVA IGUACU 

�ª�!_gót-tá_s d� ����'!!l�)J\� t,�7�{ :1:�;í�i�&f:_Pr�posta �.��-
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
OUlRAS DESPESAS CORRENTI:S 

DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 

!rotai Geral

4.843.660 
244.352 

4.599.308 

1 126.813 

1 126.813 

4.970.4731 
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,F.M.A.S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Càtegotlás dé"oes�es� �-;,:i:.ti11r;):\)j.;J�;;,,.�;jilt"Ptõpostá 211Ô6 
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DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

!rotai Geral

3.732.750 
321.000 

3.411.750 

3.732.7501 

10.000.00fl-r------------------------------
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lsECRETARIA MUNICIAL DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTÃO 

��ateJi?!l���d[����-�-fáJ,:'��t�'iJl1,lr�1;}'[i�l1'1>!��.?S.t.a 2006

DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 

Jrotal Geral 

1.666.249 

82.451 

1.583.798 

1.595.949 
1.595.949 

3.262.1981 
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lsEMUG - S.M.DE GOVERNO 

Càtéy6�iàstfe rfospésa ·����-J.>'ií:í1/fli11Uir:*Pioi,osta 2006 
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DESPESAS CORRENlES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

Jrotal Geral

6.637.354 
2.741.630 

3.895.724 

699.075 
699.075 

7.336.429 J 
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lcoMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU 

DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 

!rotai Geral 

25.000.000 

25.000.000 

25.000.0001 
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lsEMED-5.M DE EDUCAÇÃO 

.. . . . . .. ,. -·--· 'f'i!'J"·!í!'·"':1'.'!""'� .,,��·�m1r· ..... ,. ......... ó ·,
Ca��go�lás de Desi,_�s_a?: .. f.�i�i.::l t�},.,l]'t")if • P,tó,��!.t�12-�
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 

!rotai Geral 

115,484.818 
68.364.312 

47.120.506 

29.781.330 
29.781.330 

145.266.1481 
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lsEMEL-S.M DE ESPORTE E LAZER 

Cate!jótlas dé i5e"spesa't:t1t•;iy1t�'�;:�\1:��-�-���Propôsta 2006 
• _ � i .... � ;_ ,.,,,., ��"'"' ·�1•f .• { J;, 'I �1:i :..t.."lt.\*'--=--1- - _ _ __ 

DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

lrotal Geral 

100.00 
(/) 

<( 
ü 
o 
(/) 

(/) 

o 

IY 

ü 
z 
w 

w 

...J 

<( 
o 
(/) 
(/) 
w 
[l_ 

1.029.201 
300.378 
728.823 

897.215 
897.215 

1.926.4171 

w 
f-
z 
w 

IY 
IY 
o 
ü 

(/) 

<( 
(/) 
w 
[l_ 
(/) 
w 

o 
(/) 

� 
::, 

o 

(/) 

o 
f-
z 
w

� 
� 
(/) 
w 

� 



IResumo da Proposta Orçamentária - 2006 

lsEMAD-5.M ADMINISTRACAO 

é:a�egótl,�s-d.t!?.�f�!'.��}Uli�i;2d�1if i�l��!J:§p��!a .f.��!� 
DESPESAS CORREN'léS 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
OUTRAS DESPESAS CORREN'JéS 

!DESPESAS DE CAPITAL

j INVESTIMENTOS 

!rotai Geral 

8.367.359 
5.481.070 

2.886.289 

2.207.625 
2.207.625 

10.574.9841 
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IRESERVA DE CONTIGENCIA 

RESERVA DE CONTINGENCIA 

RESERVA DE CONTINGENCIA 

!rotai Geral

3.005.111 
3.005.111

3.005.1111 

10.000.oon---r------------------------------
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ADMINISTRAÇÃO 

RECURSOS PRÓPRIOS 

RECURSOS DE CONVÊNIO 

OPERACOES DE CREDITO 

Recursos Diretamente Arrecadados 

Transferências de Convênios - Recursos da 

Recursos de Operações de Crédito Internas 

Total 

D RECURSOS PRÓPRIOS 
D RECURSOS DE CONVÊNIO 
D OPERACOES DE CREDITO 
• Recursos Diretamente Arrecadados

56.282.262 

76.000 

3.071.000 

913.750 

1.660.600 

250.000 

62.253.611 

0,12% 4,93% • Transferências de Convênios - Recursos da União
• Recursos de Operações de Crédito Internas

AGRICULTURA 

RECURSOS PRÓPRIOS 75.000 

Total 75.000 

D RECURSOS PRÓPRIOS 

100,00% 
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IF.M.S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

. 

.. .... -, .. ·"'······•· .. ,, ·"i'ç· "···�·1m'll:·· .... ... . . . .. C���gotias .��-D_es1,1_es� ;-��11,,1,�it.,;J;'.-"zí·i��i:lt�rl" _ af _rõ'põs�31_2��� 
DESPESAS CORRENlES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

!rotai Geral
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lsEMUS-S.M DE SAUDE 

. . . � d b ,,. ...... ,.,_.,,,._11tt'''il"''"'�j-� .... ..,, . . ... 
�-�-t�i;l�t�:3! ,�-- e�i;!�í',,,í\,it; 1.•s:.;):'.iL,;�71_ 0��!i2.!l9,!t 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OU1RAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 

Jrotal Geral 

19.469.090 
6.939.341 

12.529.748 
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IPREVINI-INST.PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVA IGUACU 

Categ_otlâ_S �! DesP,esa "��ItJf�\1': '�1:';::'�'.:J��Y;;�;!J!: ��?P��íà _2tl�� 

DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 
INVERSOES 

jrotal Geral 
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lsEMCOGER-S.M CONTROLE GERAL 

DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

Jrotal Geral 

545.987 
471.556 

74.431 

15.949 
15.949 

561.9371 
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IP.G.M-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 
AMORTIZACAO DA DIVIDA 

!Total Geral
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lsEMEF-S.M PLANEJAMENTO,ECONOMIA E FINANÇAS 

.�ª!�9°�1i5.�� P.0�P2i�2::::)�-;t�:�tr.li'f- rtl�ff�ós�� �ôo5. 
DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

AMORTIZACAO DA DIVIDA 

!rotai Geral

10.284.904 
5.165.197 

1.150.000 

3.969.707 

2.051.000 
1.601.000 

450.000 

12.335.9041 
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lsEMACOM-S.M DE ASSUNTOS COMUNITARIOS 

DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

Jrotal Geral 

374.175 

257.213 
116.963 

26.582 

26.582 

400.7581 
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lsEMUAM-S.M DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 

DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

!rotai Geral

6.143.467 
1.543.275 

4.600.192

1 
1.962.215 
1.962.215 

8.105.6821 

10.000.oon-.-------------------------------

w 
...J 
<( 
o 
(/) 
(/) 
w 
Q_ 

4. .1 2

(/) 
<( 
(/) 
w 
Q_ 
(/) 
w 

o 
(/) 

� 
1-
:::, 

o



IResumo da Proposta Orçamentária - 2006 

lsECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS 

Categorias dé Oes·�esãYt�i��\'!t�::[;)}J;;�-11:p,õ'jíosta' 2006 
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DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 

!Total Geral

740.000 
600.000 

140.000 

139.355.380 
139.355.380 

140.095.3801 
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lscOSITRAN-S.M CONTROLE SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO 

-��t�gotf�� �A Oe��:����_'.;tl��i=t�jii:-tw,�IL�Jiê���� ��!!.�
DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

!rotai Geral

1.667.252 
1.337.505 

329.747 

20.326.582 
20.326.582 

21.993.8351 

100.000.00()-,--------------------------------

100.00 
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IEMLURB-EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 

f.a_�eg�!_í.��.�-�.P_:_i�Jj��:;¾k1fmjJ(t�t:-l.!PrÔpost,ájo�.�
e 

DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

!rotai Geral

23.326.695 
1.517.554 

21.809.141 

1.063.925 
1.063.925 

24.390.6201 

100.000.oon--r-------------------------------

10.000.00n-+--------------; 
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lsEMOSP-S.M DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Categ�rJjl dt��-��e-�á Pitl�fr fi�ll-�IK�1�2'�t.,i12��!. 
DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

!rotai Geral

37.264.579 

3.173.788 
34.090.791 

103.028.274 

103.028.274 

140.292.8531 

1.000.000.0011-T------------------------------

1.000.00 
(/) (/) 

<i: o 

o 
1-z 

o w

(/) � 
(/) i== 
o (/) 

(/) 
w 

o:: > 
<( <( � o (/) 

w z a.. 
w (/) 
w w 

.J o 
<( (/) 
o 

� (/) 
(/) 1-
w 

o



IResumo da Proposta Orçamentária - 2006

lsEMIC-S.M DE INDUSTRIA,COMERCIO E AGRICULTURA 

Categ1>�iá� ,d�. ��i���tt ']:}§\1t:;f;}l{���lt,;!�P,i�t�_2�_Ô6 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
Ol..JIBAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 

!Total Geral 

1.647.264 
509.280 

1.137.984 

151.582 
151.582 

1.798.8471 

10.ooo.000-.-------------------------------

1 1 7 4 
1.ooo.oon-1---------------<
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lsEMCATUR-S.M CULTURA E TURISMO 

�ateg�Xl_��-�!_O._êj���â::Jll�;��i;ft,r;;:i'.�--fti'[���Í�)��6_ 
DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

!rotai Geral 

1.004.172 
514.425 
489.747 

146.582 
146.582 

1.150.7551 

1.000.oon-.--------------------------------
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lsEMTE-S.M TRABALHO E EMPREGO 

c�t�9?!'�s �-�·bª��e�:�t,:J1�1�:.,��rr·;.;i�Jtffl{P_tf���-t�2��.s. 
DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

!rotai Geral
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IResumo da Proposta Orçamentária - 2006 

' ' • ' ·  ,,!:'-4.i 

Quadro por Fonte de Recurso (Todas as Fontes):;,._:, 

RECURSOS DO SUS (SISTEMA UNIFICADO DE SAÚDE) 

RECURSOS PRÓPRIOS 

Transferências de Convênios - Recursos União Com Adm. Indireta e/ou Fundos 

RECURSOS DE COtwÊNIO 

Receita de Royalties 

OPERACOES DE CREDITO 

Recursos Diretamente Arrecadados 

Receita do FUNDEF 

RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO 

Transferências de Convênios - Recursos da União 

Receita de Contribuições 

Recursos do FNDE 

RECURSOS DO FMAS 

Transferências de Convênios - Recursos Estados Com Adm. Indireta e/ou Fundos 

Recursos de Operações de Crédito Internas 

Total Geral 

43,43 % 

• RECURSOS DO SUS (SISTEMA UNIFICADO DE SAÚDE) 
D RECURSOS PRÓPRIOS 

• Transferências de Convênios - Recursos U nião Com Adm. Indireta e/ou Fundos 
D RECURSOS DE CONVÊNIO 

D Transferências de Convênios - Recursos Estados Com Adm. Indireta e/ou Fundos 

lo 0,63 % 

110.038.225 13,80% 

346.206. 7 41 43,43% 

1.570.750 0,20% 

36.704.725 4,60% 

5.000.000 0,63% 

129.675.000 16,27% 

2.543.750 0,32% 

69.734.918 8,75% 

12.151.530 1,52% 

65.548.823 8,22% 

12.230.875 1,53% 

2.142.892 0,27% 

2.612.000 0,33% 

750.231 0,09% 

250.000 0,03% 

797.160.459 100,00 % 

0,09 



IResumo da Proposta Orçamentária - 2006

QuadroGeraldaProposta(TodasasFontes) · · .· .· -. -
-� \ .. ' , • • • • ....,.,...:. ../_, • • - , ' � ' ,... � • ' ' r 

230.205.547 117 .152.206 
1.750.000 1.630.000 

797.160.459 122.514.956 

INDIRETA 230.205.547 
Sub-Total 230.205.547 

1.750.000 
Sub-Total 1.750.000 

TOTAL GERAL 797.160.4591 

113.053.341 
120.000 

674.645.504 

117.152.206 113.053.341 

117.152.206 113.053.341 

1.630.000 120.000 
1.630.000 120.000 

122.514.9561 67 4.645.5041 



IResumo da Proposta Orçamentária - 2006 

, ., � '.:?/?!,f:", ... -;-'<, :<.:r7A.·/t1·11u •, . , .. ,u. ::te;� .. · 1t1a-;r, r:.:au 

LEGISLATIVA 9.559.500 1,20% 

JUDICIARIA 500.000 0,06% 

ADMINISTRAÇÃO 62.253.611 7,81 % 

SEGURANÇA PÚBLICA 150.000 0,02% 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.832.750 0,61 % 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 52.500.000 6,59% 

SAÚDE 168.305.466 21, 11 % 

TRABALHO 1.300.000 0,16% 

EDUCAÇÃO 153.676.379 19,28% 

CULTURA 530.000 0,07% 

DIR�ITOS DA CIDADANIA 883.025 0,11 % 

URBANISMO 200.251.000 25,12% 

HABITAÇÃO 9.364.380 1,17% 

SANEAMENTO 66.986.223 8,40% 

GESTÃO AMBIENTAL 6.460.000 0,81 % 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 410.000 0,05% 

AGRJCUL TURA 75.000 0,01 % 

INDÚSTRIA 400.000 0,05% 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 100.000 0,01 % 

COMUNICAÇÕES 6.320.000 0,79% 

ENERGIA 16.403.014 2,06% 

TRANSPORTE 26.812.000 3,36% 

DESPORTO E LAZER 5.853.000 0,73% 

ENCARGOS ESPECIAIS 230.000 0,03% 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.005.111 0,38% 

1.ooo.000.00,,...,------------------------------
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!;rotai Geral 

,, 

797.160.4591 100,00 %1 
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Quadro por Função e Fonte de Recursos (Todas as Fontes) 

URBANISMO 

24,97% 

Fonte de Recursos : 

RECURSOS PRÓPRIOS 

RECURSOS DE CONVÊNIO 

OPERACOES DE CREDITO 

Recursos Diretamente Arrecadados 

Transferências de Convênios - Recursos da 

Total 

['j RECURSOS PRÓPRIOS 
D RECURSOS DE CONVÊNIO 
líillJ OPERACOES DE CREDITO 
• Recursos Diretamente Arrecadados

· Proposta 2006

64.676.000 

960.000 

84.485.000 

130.000 

50.000.000 

200.251.000 

• Transferências de Convênios - Recursos da União



!Resumo da Propõsta Orçamentãria - 2006

Quadro por Função e Fonte de Recursos (Todas as Fontes) 

TRABALHO 

100,00% 

25,41 % 

� RECURSOS PRÓPRIOS 

Fonte de 'i�ecÜrsÕs :r:;r '-�: :�m.,iJf, ��:4;; P7�pô�ta '2ôôs� 
,, ,: r '"1, :._•1" ·� '� ;:,�- J- �::..-:.v >-...,·""'''"...,:,;:,.,-....;,.� 

RECURSOS PRÓPRIOS 

OPERACOES DE CREDITO 

Recursos Diretamente Arrecadados 

Transferências de Convênios - Recursos da 

Total 

§Ij RECURSOS PRÓPRIOS 
OPERACOES DE CREDITO 
Recursos Diretamente Arrecadados 

6.812.000 

15.000.000 

1.000.000 

4.000.000 

26.812.000 

• Transferências de Convênios - Recursos da União
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QuadroporFunç'aoe Fonte de Recurs�s(TÓéiasasFoniês) < .. ·"' .. : :. 1 •:. > i,...• , • l _., r � .> •• � �<t:' , �-. ... 4,10 _ • ..,__,-_,_ • i "'- ,::t,•_,. > •••• � "- • , • -•• 

W&Ni SANEAMENTO

42,21 % 

14,93% 

SAÚDE 

65,38% 

100,00 % 

29,86% 

13,00% 

0,12% 
10,28% 

24,22% 

PÚBLICA 

F . d R . · ,,f·,.: . , '·sl",,,_•·: •· :··
p

· ... '"'" · ·,
i
,..

�.nt.e e. �cu,��os.i:·is.t�:·,,;.' .,J,: ,.�.i.,'ti;t';j�:;,\\t ..• �fP�t�-����'
RECURSOS PRÓPRIOS 

RECURSOS DE COIW'ÊNIO 

OPERACOES DE CREDITO 

Transferências de Convênios - Recursos da 

Total 

[J RECURSOS PRÓPRIOS 
D RECURSOS DE COrwÊNIO 
bJ OPERACOES DE CREDITO 

28.278.000 

10.000.000 

20.000.000 

8.708.223 

66.986.223 

• Transferências de Convênios - Recursos da União 

RECURSOS PRÓPRIOS 40.761.012 

RECURSOS DE COrwÊNIO 17.306.229 

Transferências de Convênios - Recursos Est 200.000 

Total 168.305.466 

• RECURSOS DO SUS (SISTEMA UNIFICADO DE SAÚDE) 
[J RECURSOS PRÓPRIOS
D RECURSOS DE COrwÊNIO 
D Transferências de Convênios - Recursos Estados Com Adm. li

tfl RECURSOS PRÓPRIOS 



IResumo da Proposta Orçamentária - 2006 

QuadrÓ por Função e Fonte de RecursÕ� (Todàs as Fontes) : •.". 

WlrMi· IL _EGISLATIVA

Ej RECURSOS PRÓPRIOS

100,00 % 

-· PREVIDÊNCIA SOCIAL 

90,48% 

: . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

RECURSOS PRÓPRIOS 

Total 

l1S] RECURSOS PRÓPRIOS

100,00 % 

3.005.111 

3,005.111 



IResumo da Proposta Orçamentária - 2006

QuadroporFunçãoeFontedeRecursos(TodasasFontes) ., , :, ,· 

IIIIIU ,-iABITAÇÃO
.. 

· t--.: · -.i , ·:- · P�oposta2006t�nte_ de.�ecursos : ,;-e:-" .. -. .. ' " . :(,!,.,�t:.....11���,_,..__,"'"" ., , .:. -�· 

RECURSOS PRÓPRIOS 1.411.884 
RECURSOS DE COIWÊNIO 7.552.496 
Transferências de Convênios - Recursos da 400,000 
Total 9.364.380 

E) RECURSOS PRÓPRIOS
D RECURSOS DE CONVÊNIO 
• Transferências de Convênios - Recursos da União

80,65% 

INDÚSTRIA 

RECURSOS PRÓPRIOS 400.000 

Total 400.000 

CJ RECURSOS PRÓPRIOS 

100,00% 

JUDICIARIA 

Recursos Diretamente Arrecadados 500.000 

Total 500.000 

• Recursos Diretamente Arrecadados

'' 

100,00 % ·--- - --�



IResumo da Proposta Orçamentária - 20Q6 

Quadro porFunçãoe Fonte de Recursos (Todas as Fontes) 

ENCARGOS ESPECIAIS 

100,00% 

ihi+i• -
�EN_ER_G_IA __________ � 

25,44% 

-------�
74,56% 

-j ,ESTÃO AMBIENTAL

t.:J RECURSOS PRÓPRIOS 

Fonte de Recursos-_.,· · �¾t�i·. '1 '." _Pro.posta 200�.
RECURSOS PRÓPRIOS 4.172.139 

Receita de Contribuições 12.230.875 

Total 16.403.014 

G}J RECURSOS PRÓPRIOS. Receita de Contribuições 

Fonte de Recursos . , Proposta2006 
RECURSOS PRÓPRIOS 

RECURSOS DE CONVÊNIO 
OPERACOES DE CREDITO 

Total 

D RECURSOS PRÓPRIOS 
D RECURSOS DE CONVÊNIO 

OPERACOES DE CREDITO 

4.410.000 

50.000 
2.000.000 
6.460.000 
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Quadro por Função e Fonte de Recursos (Todas a� Fontes)

_, 0IREITOS DA CIDADANIA 

100,00% 

% 0,49 % 0,42 % 

D RECURSOS PRÓPRIOS 

RECURSOS PRÓPRIOS 61.787.808 

Transferências de Convênios - Recursos Uni 650.000 

RECURSOS DE COIWÊNIO 760.000 

OPERACOES DE CREDITO 5.119.000 

Receita do FUNDEF 69.734.918 

RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.151.530 

Transferências de Convênios - Recursos da 780.000 

Recursos do FNDE 2.142.892 

Transferências de Convênios - Recursos Est 550.231 

Total 153.676.379 

C] RECURSOS PRÓPRIOS
• Transferências de Convênios - Recursos União Com Adm. lnd 

1,39 D RECURSOS DE COIWÊNIO 
OPERACOES DE CREDITO 

• Receita do FUNDEF 
D RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO 
• Transferências de Convênios- Recursos da União 
• Recursos do FNDE



IResumo da Proposta Orçamentária - 200_6 

Quadro porFunçãoe Fonte de Recursos (Todas as Fontes) 

11111--# .A)MUNICAÇÕES

100,00 % 

CULTURA 

100,00% 

.. DESPORTO E LAZER 

100,00% 

. . . . 

G:} RECURSOS PRÓPRIOS 

RECURSOS PRÓPRIOS 

Total 

E] RECURSOS PRÓPRIOS

RECURSOS PRÓPRIOS 

Total 

D RECURSOS PRÓPRIOS 

530.000 

530.000 

5.853.000 

5.853.000 
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Quadro por Função e Fonte de Recursos (Todas as Fontes) 

ASSISTÊNCIA SOCIAL _Fonte de Recursos ,. ',,lt ' Proposta 2006 

19,05% 

26,90% 

� 

--,��---� 
54,05% 

lhi+-ii CIÊNCIA E TECNOLOGIA

100,00% 

CO'v1ÉRCIO E SERVIÇOS 

100,00 % 

RECURSOS PRÓPRIOS 1.300.000 

Transferências de Convênios - Recursos Uni 920,750 

RECURSOS DO FMAS 2.612.000 

Total 4.832.750 

E;j RECURSOS PRÓPRIOS
• Transferências de Convênios - Recursos União Com Adm. lnd
• RECURSOS DO FMAS

RECURSOS PRÓPRIOS 410.000 

Total 410.000 

lf±l RECURSOS PRÓPRIOS 

� RECURSOS PRÓPRIOS 



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

REALIZADA ORÇADA 

; 2005 2006 

Receita 103.240.785,49 132.450.471,00 

Despesa 106.684. 704,43 126.408.411,00 

Resultado Orçamentário (3.443.919) 6.042.060 

2006 26.408. 11,00 
,__ ___________________________ __,__

O 132 50. 71,00 
-----------.------------....-------...... 

O ( .443.919) 2005'---t-----,---'-----'---------,.=�=,...._-,---� D 106. 84. 704,43

(20.000.00 

0,00) 

D 103.24 .785,49 
-----------.------------.......... 

20.000.00 40.000.00 60.000.00 80.000.00 100.000.0 120.000.0 140.000.0 

0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00 00,00 



• 

ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS - Ili 
DESPESAS COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE 

DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS 
JUROS E ENCARGOS 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 
INVERSÕES 
AMORTIZAÇÃO 
RECURSOS DE CONVÊNIOS 

:lotai dÇJs .De.sp. pa Se_ç .. e/ Recursos �róprios 

.,.• 

·';: '0

180.426.455. 11 

39.709.143.00 

19. 976.221.00

7.029.365.00 

0.00 

12. 946.856.00

15. 732. 922.00

15. 732. 922.00

0.00 

0.00 

4.000.000.00 

· 35.709.143.00

.-;; · .·. DESPESAS.PRÓPRIAS.COM SAÚDE � 36.204.143.00

(-( DESP. VINCULADAS AOS RECURSOS SUS 126.408.411.00 

PART. DAS DESP! PRÓPRIAS C/SAÚDE • <15%> 20.07% 

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO POR MODALIDADE 

ORÇAMENTO SAÚDE 2006 

Centenas 

157.329.22 

129.468.56 

70.293.65 

40.000.00 

0.00 0.00 



BASE DE CÁLCULO PARA REPASSE DE VERBA À CÂMARA DE VEREADORES 
RECEITA 
IMPOSTOS (/) 

IPTU 
IRRF 
ITBI 
ISS 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOST. 
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATI 
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 

TRANS. DA UNIAO (li) 

Cota-Parte FPM 
Cota-Parte ITR 
Lei Kandir 

TRANS. DO ESTADO (Ili) 

Cota-Parte ICMS ( 100%) 
Cota-Parte IPV A 
Cota-Parte do IPI Exp.( l 00%) 

(A) RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - 1
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - li
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS - Ili

EMENDA CONSTITUCIONAL 29-A 

ORÇAMENTO 

75.685.288,62 

24.947.692,78 
7.649.516,56 
2.185.185,02 

24.683.639,27 
16.219.255,00 

2.981.555,00 
3.585.000,00 
9.652.700,00 

30.154.355,42 

28.015.084, 19 
13.305,23 

2.125.966,01 

91.103.479,52 

78.906.341,7 6 
11 .133.406,68 

l .063.731,09

196. 943.123,56

16. 516. 668,46

180.426.455, 11 

9.021.322, 76 

9.021.322,00 



LEI Nº 9.394/96, art. 72 - ANEXO X 

RECEITA 
IMPOSTOS (1) 

IPTU 
IRRF 
ITBI 
ISS 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOST. 
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATI 
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 

TRANS. DA UNIAO (11) 

Cota-Parte FPM 
Cota-Parte ITR 
Lei Kandir 

TRANS. DO ESTADO (111) 

Cota-Parte ICMS ( l 00%) 
Cota-Parte IPVA 
Cota-Parte do IPI Exp. ( l 00%) 

-

(A) RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - 1
!DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - li
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS - Ili
RECEITA VINCULADA AO ENSINO - IV 
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - V 
COTA - PARTE CONTR. SALÁRIO EDUCAÇÃO 
TRANSFÊRENCIAS DO FNDE 
RECEITA DE OPERACÕES DE CRED. P/ EDUCACÃO 

TOTAL DAS RECEITAS= l+IV-11 

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULACAO 
VINCULADAS AS RECEITAS DE IMPOSTOS - VI 

DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - VII (361) 
DESPESAS COM ENSINO INFANTIL (365) 
OUTRAS DESPESAS COM ENSINO 

VINCULADAS AO FUNDEF NO ENSINO FUND. - VIII 
PAGAMENTO - MAGISTÉRIO - IX 
OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL / 

VINCULADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO 
VINCULADAS C/ RECURSOS DE OPER. DE CRED. 
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCACÃO 
TOTAL DA DESPESAS COM O ENSINO - X 
!PERDA/GANHO TRANSF DO FUNDEF - XI= li-V
TOTAL DA DESPESAS CONSIDERADAS P/FINS LIMITE 
CONSTITUCIONAL - XII= Vl+Vlll+XI 

MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 
NA MANUT E DES. DO ENSINO -Xll/1 

MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS C/ MANUT E DES. DO 
ENSINO FUNDAMENTAL - [(Vll+Vlll+Xl)]/(lx0.25) 

MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO 
MAGISTÉRIO - IX/VIII 

DESPESAS TOTAIS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO EM 
RELAÇÃO AO TOTAL DAS REC. CORRESPONDENTES - X/V 

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTIT. 
MINÍMO DE 25% C/ ENS. FUNDAMENTAL 

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTIT. -
MINÍMO DE 60% C/MAGISTÉRIO - RECURSOS DO FUNDEF 

75.685.288,62 

24.947.692,78 
7.649.516,56 
2. 185.185,02

24.683.639,27 
16.219.255,00 

2.981.555,00 
3.585.000,00 
9 .652.700,00 

30.154.355,42 
28.015.084, 19 

13.305,23 
2.125.966,01 

91. 103.4 79 ,52
78.906.341.76 
11 .133.406,68 

l .063.731,09

196. 943.123,56

16.516.668,46 I 
180.426.455, 11 

83.831.077,00 

64.417.655,00 

12.151.530,00 

2.142.892,00 

5.119.000,00 

264.257.532, 11 

51.774.475,00 

39.664.475,00 

5.200.000,00 

6. 910.000,00

63.750. 988,00 
52.617.655,00 

11.133.333,00 

12. 151.530, 00
5.119.000,00
2. 922.892,00

135.718.885,00 

-47. 900. 986,54 I

67.624.476,46 

112,75% 

51,36% 

34,02% 

81,68% 



LRF art. 77 - ANEXO XVI 

RECEITA 
IMPOSTOS (1) 

IPTU 
IRRF 
ITBI 
ISS 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOST. 
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATI 
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 

TRANS. DA UNIAO (li) 

Cota-Parte FPM 
Cota-Parte ITR 
Lei Kandir 

TRANS. DO ESTADO (Ili) 

Cota-Parte ICMS ( l 00%) 
Cota-Parte IPVA 
Cota-Parte do IPI Exp.(l 00%) 

(A) RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - 1
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - li
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS - Ili

DESPESAS COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS 
JUROS E ENCARGOS 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 
INVERSÕES 
AMORTIZAÇÃO 
Recursos de Convênios 

Total das Desp. Da Sec. e/ Recursos Próprios 

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 
(-) DESP. VINCULADAS AOS RECURSOS SUS 

PART. DAS DESP. PRÓPRIAS C/SAÚDE - <15%> 

75.685.288,62 

24.947.692,78 
7.649.516,56 
2.185.185,02 

24.683.639 ,27 
16.219.255,00 

2.981.555,00 
3.585.000,00 
9.652.700,00 

30.154.355,42 
28.015.084, 19 

13.305,23 
2.125.966,01 

91.103.4 79 ,52 
78.906.341.7 6 
l l . 133.406,68

l .063.731 ,09

196. 943.123,56

16. 516. 668,46

180.426.455, 11 

39. 709. 143, 00

19. 976.221,00

7.029.365,00 

0,00 
12. 946.856,00

15.732. 922,00 

15. 732. 922, 00
0,00 
0,00 

4.000.000,00 

35.709.143,00 

36.204.143,00 

126.408.411,00 

20,07% 
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ICAMARA MUNICIPAL 

,�· ,,·, ,,;,, ··,,,, ••••tru-:u ;ff.'llN• =� �! 

CAMARA MUNICIPAL l:lE NOVA IGUACU ,, 

APOIO ADMINISTRATIVO 

ARTE NA CM/,ARA 

BIBLIOTECA LEGISLATIVA 

+ CÂMARA ITINERANTE 

FROTA LEGISLATIVA 

NOVA CÂMARA 

PROGRAMA INFORMATIZA 

+ RECONHECIMENTO IGUAÇUANO 

• ,� \> �\ €:J \-\ C\',A � ��u t'A sd,r. 6 O� 't 1\ 't-..t t-,�

. QkÇI\��� �A�\q�I\\.\Vv \_)\� ��\!\\\,. • 

� Çj s� sso&, �\1\J�\s. 

9.559.500 

. ·� 

,,, "'·{.�' ..... nu, ,, ' .. 
9.559.500 100,Q0 % 

7.997.500 83,66% 

75.000 0,78% 

81.500 0,85% 

15.500 0,16% 

385.000 4,03% 

610.000 6,38% 

300.000 3,14% 

95.000 0,99% 
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1 F.M.S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

fl1111t • • :••�T..rf •.J.."'1 . 

F.M.S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE ? VIGISUS li 

2' 
""' 

AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE. 

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 

ASSISTÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. 

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA NAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 

CONTROLIE DE TUBERCULOSE 

CONTROLE DO TABAGISMO E PREVENÇÃO DO CÂNCER 

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 

HIPERTENÇÃO E DIABETES. 

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA 

PLANO DE ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE 

PROGRAMA DE EXPANSÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF li 

PROGRAMA DO ESTADO DA SAUDE 

SAÚDE DA MULHER �'-
SAÚDE DO IDOSO 

' 

SAÚDE DO TRABALHADOR E HIGIENE DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

SAÚDE MENTAL 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU ' '1 

TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 

VIGILÂNCIA NO ÂMBITO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA. , I . 
'- ; 

HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUACU �··-

ASSISTÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ; 

�------_,,,//, 

123.344.454 

-·�···)..'. . ,.inn� li\;·� 
76.653.454 62,15 % 

210.354 0,17% 

10.115.229 8,20% 

900.000 0,73% 

38.000.000 30,81 % 

6.000.000 4,86% 

400.000 0,32% 

365.000 0,30% 

6.407 0,01 % 

10.298.703 8,35% 

109.000 0,09% 

1.960.000 1,59% 

18.509 0,02% 

1.680.470 1,36% 

' 550.000 0,45% 

' 
100.000 0,08% 

.) 

40.000 0,03% 

144.000 0,12% 

1.258.970 1,02% 

840.000 0,68% 

2.820.576 2,29% 

628.282 0,51 % 

207.954 0,17% 

46.691.000 37,85 % 

3.260.000 2,64% 

43.431.000 35,21 % 
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lsEMUS-S.M DE SAUDE 

= 
11ur=, :..-.:,..,,11:..i..: 

.. 

GABINETE DO SECRETARIO 

- "

' 

AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS li 

AQUISIÇÃQ E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS À 
POPULAÇAO. 

ASSISTÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. 

ASSSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 

ATENÇÃO BÀSICA E ESPECIALIZADA NAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 

CONTROLE DE TUBERCULOSE 

CONTROLE DE VETORES E ZOONOSES. 

CONTROLE DO TABAGISMO E PREVENÇÃO DO CÂNCER 

EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 

FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

HIPER1ENÇÃO E DIABETES. 

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA. 

MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL GERAL DE NOVA 
IGUAÇU 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATNOS - CUSTEIO ...... " 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL "' 
PLANO DE ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE -, 
PREVENÇÃO E PROrv)OÇÃO DA SAÚDE ATRAVÉS DE PRÁTICAS 
ALIMENTARES SAUDAVEIS E APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS 
ALIMENTOS. 

PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE PPI 
vs 

SANEAMENTO PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO H[DRICA 

VIGILÂNCIA NO ÂMBITO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

\ ""' /
1 

' 

m 'il..li•J• ta,.: � 1111, 

39.202.012 100,00 % 

31.553 0,08% 

360.000 0,92% 

1.000.000 2,55% 

3.200.000 8,16% 

75.000 0,19% 

54.580 0,14% 

762.957 1,95% 

1.000 0,00% 

413.132 1,05% 

160.000 0,41 % 

7.000 0,02% 

2.471.689 6,31 % 

7.200.000 18,37% 

1.500.000 3,83% 

634.475 1,62% 

6.444.648 16,44 % 

3.266 0,01 % 

10.000 0,03% 

846.181 2,16% 

13.680.000 34,90% 

315.338 0,80% 

31.193 0,08% 

IPREVINI-INST.PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVA IGUACU 

DIRETORIA DA PREVIDENCIA 

BENEF[CIOS PREVIDENCIÁRIOS 

lsEMCOGER-S.M CONTROLE GERAL 

11�1U,J:T1 :.u1 r•h :.l...."'4. 

GABINETE DO SECRETARIO 

" 
' 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATNOS - cusrno

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 

, 

52.500.000 100,00 % 

52.500.000 100,00 % 

-1:.I ,11h.:1t:r,dltlí' :!:é.:..:,-_\;
561.937 100,00 % 

90.380 16,08% 

471.556 83,92% 

39.202.012 

52.500.000 

561.937 
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IP.G.M-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

Ili 111tr. t ;.H�l:K•; .._.,.. 

FPGM-FUNDO DE HORNORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICIPIO 

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICIPIO 

GABINETE DO PROCURADOR 

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 

1 SEMEF-S.M PLANEJAMENTO,ECONOMIA E FINANÇAS 

llrílTiJ:T• ,:.u•-. ... , :.J..."'t ,, .:>:\: 
GABINETE DO SECRETARIO 

CADASTRO DIGITAL DE EMPRESAS 

CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR FAZENDÁRIO 

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE A ....... 
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ' ""'' 
GESTÃO FAZENDÁRIA VIA WEB 

IMPLEMENTAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, 
CONTÁBIL E FAZENDÁRIA 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE APOIO. 
, � 

SEJA LEGAL COM NOVA IGUAÇU / 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EQUIPAMENTOS 

-· 
' 

lsEMACOM-S.M DE ASSUNTOS COMUNITARIOS 
- -

•.. d 1111t1 tt':h : .......... r�� 

GABINETE DO SECRETARIO 

. 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS • CUSTEIO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 

J 
I 

. 
:;. :' 

3.125.723 

. !:· ••• • .. 1111: 
·:•.''.., ''.I 

.,,: · ... < '

500.000 16,00 % 

500.000 16,00% 

2.625.723 84,00 % 

230.000 7,36% 

80.811 2,59% 

2.314.913 74,06% 

12.335.904 

,-� ••• L,; � jltT; � 
12.335.904 100,00 % 

425.000 3,45% 

1 80.000 0,65% 

150.000 1,22% 

5.800.000 47,02% 

760.000 6,16% 

1.071.000 8,68% 

464.707 3,77% 

3.365.197 27,28% 

90,000 0,73% 

50.000 0,41 % 

80.000 0,65% 

400.758 

.. 
.. ... 1111; '.X'"::?I 

400.758 100,00 % 

143.545 35,82% 

257.213 64,18% 
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lsEMUAM-S.M DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 

.. ,r. ,;.1,• • :+.,.,i 

GABINETE DO SECRETARIO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA-BNDES 

SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO E URBANISMO

CONFERÊNCIA DAS CIDADES 

INFRA ESTRUTURA URBANA - CRÉDITO SOLIDÁRIO 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 

PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL 
PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE E 
GEOINFORMACAO-GESTAO AMBIENTAL 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
GESTÃO E MANUTENÇAÔ D[: PARQUES, APAS E ÁREAS VERDES 

<.. 
" 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO - "
URBANIZAÇÃO INTEGRADA - BID -

, / 

SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS URBANOS

- ·-
... 

i 

'\ 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO / /

lsECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS 

·- ,. 
..,:(5,::N .} (IUllfl-';h ;,., ...... . , .  

GABINETE DO SECRETÁRIO �--' 
\. .. 

' 
HABITAR BRASIL BID 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 
PAT PROSANEAR 
URBANIZAÇÃO INTEGRADA - BID 

8.105.682 

.: ... 1111: .···· ' --�. ...... ·. __ :: .. 
1.926.187 23,76 % 

132.912 1,64% 
1.543.275 19,04% 

250.000 3,08% 

2.273.165 28,04 % 

220.000 2,71 % 
600.000 7,40% 

53.165 0,66% 
450.000 5,55% 

350.000 4,32% 
600.000 7,40% 

3.853.165 47,54% 

100.000 1,23% 
100.000 1,23% 
600.000 7,40% 

53.165 0,66% 
3.000.000 37,01 % 

53.165 0,66% 

53.165 0,66%1 

140.095.380 

� ;.:: .:,a·:fJ 1:..,, , n .. "'1 ..... nu, 

140.095.380 100,00 % 

8.564.380 6,11 % 
190.000 0,14% 

600.000 0,43% 

14.000.000 9,99% 
116.741.000 83,33% 
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lscOSITRAN-S.M CONTROLE SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO 

1eu1 U":U ;1•• rwaI;.J...""'I 

SUPERINTEDENCIA DE OPERACAO E CONTROLE DE TRANSITO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 

MOBILIDADE URBANA 

URBANIZAÇÃO INTEGRADA - BID 

SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE 

SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO 

IEMLURB-EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 

., 

111tr-. 1 :"l'•••..r• :1.... .... 
. � ,., .. 

DIRETORIA ADMINISTRA TIVA 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 

DIRETORIA TECNICA 

GARIS COMUNITÁRIOS 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

LIMPEZA PÚBLICA 

.,. 

1!. ••• 1111, o '.,, ::'E! .'.·.• , .. ".-
' 

.,, 

21.693.835 98,64 % 

106,330 0,48% 

1.337.505 6,08% 

250.000 1,14% 

20.000,000 90,93% 

300.000 

300.000 1,36% 

1:...-. •• ..... tltlf ÇJ 
1.930.620 7,92% 

387,345 1,59% 

1,543.275 6,33% 

22.460.000 92,08 % 

500.000 2,05 % 

2.010,000 8,24 % 

19.950,000 81,79% 

21.993.835 

24.390.620 
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lsEMOSP-S.M DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

""'"' 
tau11tt:U ;.r,f'l'J1T;:.J,.."1 

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRA TIVA 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 

SUPERINTENDENCIA DE ILUMINACAO PUBLICA 

MANUTEN_ÇÃO, ç:ONSERVAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇAO PUBLICA 

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS 

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

INTERVENÇÕES VIÁRIAS E OBRAS DE ARTE 

OUTRAS OBRAS PÚBLICAS 

PROJETOS DE MICRO, MESO E MACRO DRENAGEM 

SANEAMENTO AMBIENTAL 

URBANIZAÇÃO INTEGRADA 

URBANIZAÇÃO INTEGRADA - BID 

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

lsEMIC-S.M DE INDUSTRIA,COMERCIO E AGRICULTURA 

-- ,., 
,·. \:t:! .,&"; .. "'•".:_Y'.?l�F 

·-
11••uo·:Tt ;J6!,'{t[1I:.J�ii 

FMIT-NI • FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE NOVA 
IGUAÇU 

Inovação Tecnológica __......-. 
1 ( 

GABINETE DO SECRETARIO / 1 
,. 

DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL ,,. / 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL ,./ 
GESTÃO ENERGÉTICA 

� 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 

NOVA IGUAÇU DIGITAL 

. 
... 

. .. nm tL, ... li 
3.944.116 2,81 % 

770.328 0,55% 

3.173.788 2,26% 

16.260.514 11,59 % 

16.260.514 11,59 % 

103.960.223 74,10 % 

5.000.000 3,56% 

5.512.000 3,93% 

28.880.000 20,59% 

2.670.000 1,90% 

9.858.223 7,03% 

25.040.000 17,85% 

27.000.000 19,25% 

16.128.000 11,50 % 

16.128.000 11,50 % 

,!_:l ••• • ·AIIII� ::/.? ;;.-' .-.� 

410.000 22,79% 

410.000 22,79% 

1.388.847 77,21 % 

75.000 4,17% 

100.000 5,56% 

142.500 7,92% 

162.067 9,01 % 

509.280 28,31 % 

400.000 22,24% 

140.292.853 

1.798.847 
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lsEMCATUR-S.M CULTURA E TURISMO 

.. .. 

1a1antt:h :••• r..re ;J.."1 >, 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

FOMENTO E DIFUSÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 

- ...

IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS DESCENTRALIZADOS 

MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA 

MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL SYLVIO MONTEIRO 

GABINETE DO SECRETARIO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 

lsEMTE-S.M TRABALHO E EMPREGO 

GABINETE DO SECRETARIO 

AÇÕES SETORIAIS 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 

PROGRAMA REDISTRIBUTIVO 

PROGRAMAS EMANCIPATÓRIOS 

IRESERVA DE CONTIGENCIA 

RESERVA DE CONTINGENCIA 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

1.150.755 

1:11. , ........... "= .. -4.tlfl-1 ;., ;� 

530.000 46,06 % 

BD.DOO 6,95% 

150.000 13,03% 

150.000 13,03% 

150.000 13,03% 

620.755 53,94 % 

106.330 9,24% 

514.425 44,70% 

2.106.664 

2.106.664 100,00 % 

50.000 2,37% 

150.059 7,12% 

656.605 31,17% 

300.000 14,24 % 

950.000 45,09% 

3.005.111 

3.005.111 100,00 % 

3.005.111 100,00% 
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lsEMAD-S.M ADMINISTRACAO 

1•t•n•t: t ;1•�11w1 :,1,.., 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

" 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR NA PCNI 

INFORMATIZAÇÃO DA FOLHA 

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

GABINETE DO SECRETARIO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 

NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 

REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS. 

lsEMEL-5.M DE ESPORTE E LAZER 

=·· - ' 

,. ·:,,b,;� .. --.if� 111tt: t(:.1••• .. , ._!L .... .. 
DEPARTAMENTO DE ESPORTES 

) ' 
� 

CURSOS E OFICINAS ESPORTIVAS / �"-"'-
ESPORTE É SAÚDE / / "'\_  \-, ' 

j ESPORTE PARA TODOS 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO / 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 

NOVA IGUAÇU POTÊNCIA ESPORTIVA 
.....__. 

10.574.984 

!,_:.lo • • ... ,.._uu, '·_,_'.) ·.·.w 
435.195 4,12% 

41.895 0,40% 

171.000 1,62% 

136.800 1,29% 

85.500 0,81 % 

10.139.789 95,88% 

1.409.718 13,33% 

4.481.070 42,37% 

1.000.000 9,46% 

1.805.000 17,07% 

1.444,000 13,65% 

1.926.417 

·•:.n• , , .:-i.ir.-.. nu� ,\1 

1.926.417 100,00 % 

150.000 7,79% 

53.000 2,75% 

190.000 9,86% 

93.039 4,83% 

300.378 15,59% 

1. 140.000 59,18% 
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lsEMED-S.M DE EDUCAÇÃO 

ill11n1t;U ;:u! rwet;+..""I 

GABINETE DO SECRETARIO 

ALFABETIZAÇÃO 

•. . ..... 
·. 

AUXILIO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS EGRESSOS PELO 
SISTEMA DE COTAS. 

CASA BRASIL 

CIÊNCIA NA ESCOLA 

CINEMA NAS ESCOLAS. 

COMUNICAÇÃO 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

CONSELHOS ESCOLARES 

CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS CIDADÃS 

CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO E MANUTENÇAÔ DAS UES 

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES 

DIAGNÓSTICO DE VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. \. 

/ 

ENSINO FUNDAMENTAL. ( ... ,"-
ESCOLA ABERTA (CONVÊNIO MEC) ---"'- .....

FEIRA DO LIVRO / -- ... ,"-. 
FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO. ( ( ' 1

GESTÃO DEMOCRÁTICA NO ENSINO PÚBLICO >" \." / /-
IMPLANTAÇÃO DE CURSO PRÉ VESTIBULAR 

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

INCLUSÃO DE ALUNOS ESPECIAIS ·--

INCLUSÃO DIGITAL 

MAMUTENÇÃO DOS NÚCLEOS ESCOLARES DE PRODUÇÃO CULTURAL. 

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS CIDADÃS 

MANUTENÇÃO DAS UES. 
. ·  

MANUTENÇÃO DE CRECHES PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

OFICINAS CULTURAIS 

ORÇAMENTO CRIANÇA 

PARTICIPAÇÃO E PROTAGONISMO INFANTOJWENIL 

PASSE ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR 

PROGRAMA MERENDA ESCOLAR E CIDADANIA 

PROJETOS ESPECIAIS 

REDUÇÃO DE EVASÃO ESCOLAR 

TRAVESSIA NA ESCOLA 

145.266.148 

. . ' . 1111, _'.'il-;.":'.\,<� 

145.266.148 100,00 % 

600.000 0,41 % 

600.000 0,41 % 

200.000 0,14% 

1.700.000 1,17% 

500.000 0,34% 

2.000.000 1,38% 

1.004.314 0,69% 

100.000 0,07% 

16.339.000 11,25 % 

7.200.000 4,96% 

1.000.000 0,69% 

250.000 0,17% 

200.000 0,14% 

1.000.000 0,69% 

60.474.846 41,63% 

120.000 0,08% 

500.000 0,34% 

500.000 0,34% 

100.000 0,07% 

500.000 0,34% 

600.000 0,41 % 

1.000.000 0,69% 

1.000.000 0,69% 

1.500.000 1,03% 

2.000.000 1,38% 

4.000.000 2,75% 

3.330.000 2,29% 

1.501.378 1,03% 

10.429.394 7,18% 

1.200.000 0,83% 

1.000.000 0,69% 

20.000 0,01 % 

100.000 0,07% 

5.000.000 3,44% 

11.997.216 8,26% 

1.500.000 1,03% 

150.000 0,10% 

50.000 .0,03% 

/ 
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lsEMED-S.M DE EDUCAÇÃO 

lll•U,t:T• :.1•':.1..:• :. � 

GABINETE DO SECRETARIO 

UNIFORME E MATERIAL ESCOLAR 

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

.. ,

lcoMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU 

.. ' ,,_. 
.H111 •r. • :.Jf!'{.:r,1;.i::t 

GABINETE DO PRESIDENTE 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - EDUCAÇÃO 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - SAÚDE 

SERVIÇOS DE MASSA ASFÁL TICA 

lsEMUG - S.M.DE GOVERNO 

COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

DIAGNÓSTICO DE VIOLÊNCIA NO MUNICIPIO. 

PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA DESASTRES 

PROJETO AGENTES VO�UNTÁRIOS DE DEFESA CIVIL 

COORDENADORIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 

GABINETE DO PREFEITO j 

FORTALECIMENTO DAS POLITICAS SETORIAIS 

OBSERVATÓRIO DA CIDADE � 
OBSERVATÓRIO DE GESTÃO "'-.,. ___ / 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

./ .?
-::! 

1 

.! 
/ 

/ 

APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTAS POPULARES 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 

-
.-:�·: _, ;� J• . .. 11, 

145.266.148 100,00 % 

2.500.000 1,72% 

1.500.000 1,03% 

25.000.000 

�
�::m .. .

... 111, s··· .

25.000.000 100,00 % 

3.000.000 12,00% 

1.000.000 4,00% 

5.000.000 20,00% 

16.000.000 64,00% 

·, 7 .336.429

50.000 0,68% 

323.Q00 4,40% 

323.000 4,40% 

479.275 6,53% 

289.275 3,94% 

114.000 1,55% 

76.000 1,04% 

6.234.154 84,98 % 

285.000 3,88% 

3.207.524 43,72% 

2.741.630 37,37% 
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lsECRETARIA MUNICIAL DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTÃO 

·--··-
.. 

hltl •t-: • :-"�1),{tT!.L"il 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 

URBANIZAÇÃO INTEGRADA - BID 

IF.M.A.S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

F.M.A.$-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ABRIGOS MUNICIPAIS 

AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JOVEM. 

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CRIANÇAS E ADOLESCENTE NA 
FAIXA ETÁRIA ENTRE 07 A 15 ANOS 

PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E Á EXPLORAÇÃO SEXUAL DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

QUALIFICAÇÃO E APOIO AO PPD E SUA FAM[LIA 

SUBSÍDIO ÁS CRECHES CO'VlUNITÁRIAS. 

SUBVENÇÕES SOCIAIS A ABRIGOS 

. 

-
• • .,,., ......... 1111; 

3.262.198 

179.747 

82.451 

3.000.000 

3.732.750 

840.750 

50.000 

612.000 

1.900.000 

80.000 

200.000 

� 50.000 

� Sa>-001:> 

3.262.198 

·. 
,:·�

100,00 % 

5,51 % 

2,53% 

91,96% 

3.732.750 

rno,oo % 

22,52% 

1,34% 

16,40 % 

50,90% 

2,14% 
.:, 

5,36% 

1,34% 

!
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FENIG-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE NOVA IGUACU 

IIUI 1t-: t :r•J•..,• :.J,.."11 ,1 ,, 

e!•' 
:1:., ••• aYAIIU: 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 363."542 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 106.330 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 257.213 

DIRETORIA TECNICA 4.606.931 

ALFABETIZAÇÃO 300.000 

APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTAS POPULARES - FENIG 461.700 

ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA NAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 75.000 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 200.000 

FEIRA DO LIVRO 200.000 

FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO. 150.000 

INCLUSÃO DE ALUNOS ESPECIAIS 400.000 

OFICINAS CULTURAIS 700.231 

PREVENÇÃO E PRO�OÇÃO DA SAÚDE ATRAVÉS DE PRÁTICAS 
ALIMENTARES SAUDAVEIS E APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS 10.000 
ALIMENTOS. 

PROJETOS ESPECIAJS 900.000 

PROMOÇÃO DE SAÚDE NAS ESCOLAS 300.000 

SAÚDE DO IDOSO. 10.000 

SUBSÍDIO Á ENTIDADES ASSISTENCIAIS. 900.000 

ISEMPS-S.M DE PROMOÇÃO SOCIAL � / 
/ / > 

1•1 tf': 1 :,r•••.ir• :1......,. 
J ,:•;,;_,,..· ,,,.,,, ,i 

·1::., ••• •.... 1111.-

GABINETE DO SECRETARIO t r. 2.240.011 

ABRIGOS MUNICIPAIS ·-..... .. ) / 580.000 

BANCO DE ALIMENTOS \ . .....__,.,. / 50.000 

BOLSA FAMÍLIA � .,/· 50.000 

CASA ABRIGO 
� _. 

150.000 

COMBATE Á VIOLÊNCIA E MAUS-TRATOS 150.000 

HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS 50.000 

INCLUSÃO SOCIAL 150.000 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 159.495 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 850.516 

NÚCLEO DE ATENDIMENTO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS 50.000 

4.970.473 

,•.,· 7 �,VJ 
7,31 % 

2,14% 

5,17% 

92,69 % 

6,04% 

9,29% 

1,51 % 

4,02% 

4,02% 

3,02% 

8,05% 

14,09% 

0,20% 

18,11 % 

6,04% 

0,20% 

18,11 % 

2.240.011 

°::':'\···,,· .::;;;� 

100,00 % 

25,89% 

2,23% 

2,23% 

6,70% 

6,70% 

2,23% 

6,70% 

7,12% 

37,97% 

2,23% 
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lsEMID-SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

-� <' '"' ti":.:, ........ :�""I :,.:.. .... Ili. 

GABINETE DO SECRETÁRIO 641.529 

INCLUSÃO DA TERCEIRA IDADE. 100.000 

INCLUSÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 150.000 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 39.874 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL 308.655 

SAÚDE DO IDOSO. 43.000 

IFUNTRANI-FUNDO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE NOVA IGUAÇU 

·---

IIUt: t ;J,r•-.Mt ;,l,;1 

FUNDO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE NOVA IGUAÇU 

EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO 

FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO 

SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO 

• .. 
.!. •• o.: nm 

1.250.000 " 

250.000 

400.000 

600.000 

\. 

.,• � 
100,00 % 

15,59% 

23,38% 

6,22% 

48,11 % 

6,70% 

"'VJ 
100,00 % 

20,00% 

32,00% 

48,00% 

'SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 

.. , 
<:1tIJ "i?-?:. "'�·' .; .. � 111�111t-:h ;u•.1'..ri ;1..--1 !_:ili't •• . -�,111� 

GABINETE DO SECRETÁRJO �
,.. 
> ' �· 6.989.487 100,00 % 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 
- . 

/ 855.000 12,23% 

ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA E DO 
270.750 3,87% 

TELE-ATENDIMENTO 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 398.737 5,70% 

PROJETOS ESPECIAIS 50.000 0,72% 

PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS / 5.415.000 77,47% 

/ 

641.529 

1.250.000 

6.989.487 
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lcAMARA MUNICIPAL 

1-:u:.11 • ti:..-.1 11:J...--t:I 

DESPESAS CORRENTES 

.. 
�-

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

jrotal Geral 

.,.·,., . 
,:.. ... tltli1 

8.909.500 

7.782.500 

1.127.000 

650.000 

650.000 

s.sss.sooj

10.ooo.oon-.-----
7
-
_7
-
2
-

_
--------------------------
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07.1 - GABINETE DO SECRETARIO 

1 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CÓD. REDUZIDO NATUREZA FT ESF DETALHAMENTO 

07. �-04.122.fi265.2301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS �SSOAL

MELHORAR O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS 
ADMINISTRATIVOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS MAIS 
ÁGEIS E EFICIENTES PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

631 3.1.90.09 00 FIS 
629 3.1.90.11 00 FIS 
630 3.1.90.13 00 FIS 
633 3.3.90.08 00 FIS 
632 3.3.90.49 00 FIS 

07.1.04.122.5265.2305 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CUSTEIO 

MELHORAR O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS 
ADMINISTRATIVOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS MAIS 
ÁGEIS E EFICIENTES PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

634 3.3.90.30 00 FIS 
635 3.3.90.39 00 FIS 
636 4.4.90.52 00 FIS 

'\. 
07 .1 .08.243.5277 .2053 ORÇAMENTO CRIANÇA 

, ... 
IMPLANTAR E EXECUTAR O ORÇAMENTO CRIANÇA NA CIDADE 
DE NOVA IGUAÇU, ATRAVÉS DA DEFINIÇÃO DE UMA 
METODOLOGIA QUE PERMITA MONITORAR O FINANCIAMENTO ....... 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES, E POR CONSEGUINTE, APRIMORAR O 
CONTROLE SOCIAL SOBRE ESSAS POLÍTICAS. 

765 
!/

3.3.90.35 00 SEG 
766 3.3.90.39 00 SEG 
764 4.4.90.52 00 SEG 

"- L�-

07.1.12.131.5286.2346 COMUNICAÇÃO 

COMUNICAÇÃO COM A REDE ESCOLAR DE ASSUNTOS DE 
RELEVÂNCIA EDUCATIVA E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DA 
REDE. 

".... 721 3.3.90.39 00 

1 1 
FIS

07.1.12.182.5211.1229 DIAGNÓSTICO DE VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS. 

TEM COMO OBJETIVO REALIZAR DIAGNÓSTICO DE VIOLÊNCIA 
NAS ESCOLAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES E PROPOSTAS 

1 
DE ATUAÇÃO. 

�, 678 3.3.90.39 FIS 

07.1.12.244.5283.1334 MAMUTENÇÃO DOS NÚCLEOS ESCOLARES DE PRODUÇÃO 
CULTURAL. 

102.885 
7.784.965 

728.769 
42.869 

257.212 

186.077 
239.242 
106.330 

1··....._; 
1/ 

4.000 
10.000 

6.000 

2.000.000 

100.000
1 

TOTAL 

8.916.700 

531.649 

20.000 

2.000.oool 

100.oo
J 

29/87 



07 .000 - SEMED-S.M DE E 

CÓDIGO 

O SECRETARIO 

ESPECIFICAÇÃO CÓD. REDUZIDO NATUREZA FT ESF DETALHAMENTO 

CRIAR ESTRATÉGIAS E ALOCAR RECURSOS PARA 
CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR DE 
PRODUÇÃO CULTURAL. 

TOTAL 

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

716 

717 

718 

3.3.90.39 

4.4.90.51 

4.4.90.52 

00 

00 

00 

FIS 

FIS 

FIS 

07.1.12.361.5020.1327 CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS CIDADÃS 

07.1.12.361.5020.2024 

07.1.12.361.5020.2341 

1) CONSTRUIR 2 ESCOL.AS CIDADÃS EM 2006, 3 ESCOL.AS
CIDADÃS EM 2007, 2 ESCOL.AS CIDADÃS EM 2008 E 2 ESCOL.AS
CIDADÃS EM 2009 E MANTER AS ESCOL.AS CONSTRUÍDAS
2) INTEGRAR OS SEGMENTOS ALUNOS, PROFISSIONAIS,
COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE--BAIRRO NO
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM.
3) TRANSFORMAR A ESCOL.A EM ESPAÇO DE PARTICIPAÇÃO E
CIDADANIA.

639 4.4.90.51 00 FIS 

637 4.4.90.52 00 FIS 

638 4.4.90.61 09 FIS 

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

' 
INFORMATIZAÇÃO DA SEMED E DAS UNIDADES ESCOL.ARES. / REDE DE TRANSMIÇÃO DE VOZ E DADOS. IMPLANTAÇÃO DE 
SISTEMA INFORMATIZADO ( PROTOCOLO, ARQUIVO, RH, 
ALMOXERIFADO, ETC.) CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, OFERECENDO CURSOS DE 
FORMAÇÃO ESPECÍFICA (ARQUIVO, ALMOXARIFADO, 
PROTOCOLO, ANÁLISE DE PROCESSOS, RECURSOS HUMANOS, 
DIREITOS E DEVERES, ETC.) E DE ATUALIZAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO; 

640 -- -- 3.3.90.30 00 FIS 

\\ 
� 

641 3.3.90.35 00 FIS 

642 3.3.90.39 00 FIS 

643 4.4.90.52 00 FIS 

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO ATRAVÉS DA 
ADOÇÃO DE UM PLANO DE CARREIRA E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL. 

649 

648 

3.3.90.35 

3.3.90.39 

00 

03 

FIS 

FIS 

07.1.12.361.5020.2358 MANUTENÇÃO DAS ESCOL.AS CIDADÃS 

REALIZAR A MANUTENÇÃO ESCOL.AS CONSTRUÍDAS 

V/ 

1.000.000 

100.000 

400.000 

9.724.000 

1.496.000 

5.119.000 

68.000 

72.000 

260.000 

800.000 

500.000 

1.000.000 

'-------------------------�-----

l 

1.500.000 

16.339.000 

1.200.000 

1.500.000 

=7 
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07 .000 - SEMED-S.M DE_,EDUCAÇÃO,, ,. .. 

07.1 - GABINETE DO SECRETARIO 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CÓD. REDUZIDO NATUREZA FT ESF DETALHAMENTO 

743 
740 
739 
737 

3.3.90.30 
3.3.90.37 
3.3.90.39 
4.4.90.52 

00 
00 
00 
00 

07.1.12.361.5028.1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇAÕ DAS 
UES 

CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER A ESTRUTURA 
FÍSICA (PRÉDIO) DA SEMED 

07.1.12.361.5028.2029 MANUTENÇÃO DAS UES. 

651 
652 
650 

4.4.90.51 
4.4.90.52 
4.4.90.61 

03 
00 
03 

AMPLIAR E MANTER AS UNIDADES ESCOLARES COM A 
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAL ESCOLAR, MAQUINAS 
COPIADORAS, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BEM 
COMO DOTAR AS UES DE RECURSOS PARA MELHORIA DA 
INFRA ESTRUTURA. 

656 
659 
658 
657 

3.3.90.30 
3.3.90.36 
3.3.90.37 
3.3.90.39 

07.1.12.361.5028.2037 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR E CIDADANIA. 

1) CUMPRIR UMA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL;

00 
00 
00 
00 

FIS 
FIS 
FIS 
FIS 

FIS 
FIS 
FIS 

FIS 
FIS 
FIS 
FIS 

2) OFERECER ALIMENTAÇÃO A TODOS OS ALUNOS,
MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL INCLUSIVE NA FASE PRÉ
ESCOLAR E ELIMINAR A REPETÊNCIA E A EVASÃO CAUSADAS
PELA FALTA DE ALIMENTAÇÃO.

,/ 
772 
875 
880 
775 
776 
777 
774 
783 
867 
782 
778 
779 
780 

/ 

/ 

3.3.90.30 
3.3.90.30 
3.3.90.30 
3.3.90.37 
3.3.90.37 
3.3.90.37 
3.3.90.39 
3.3.90.39 
3.3.90.39 
3.3.90.92 
4.4.90.52 
4.4.90.52 
4.4.90.52 

10 
00 
05 
10 
05 
00 
05 
00 
10 
10 
10 
05 
00 

FIS 
FIS 
FIS 
FIS 
FIS 
FIS 
FIS 
FIS 
FIS 
FIS 
FIS 
FIS 
FIS 

200.000 
200.000 

1.100.000 
500.000 

4.950.000 
1.800.000 

450.000 

400.000 
160.000 
400.000 

3.040.000 

6.000.000 
700.000 
885.784 

1.500.000 
500.000 
707.108 
707.108 
400.000 
294.432 

2.784 
200.000 

50.000 
50.000 

TOTAL 

2.000.000 

7.200.000 

4.000.000 

11.997.216 

31/87 



07.000 - SEMED-S.M DE EDUCAÇÃO 

07 .1 - GABINETE DO SECRETARIO 

1 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CÓD. REDUZIDO NATUREZA FT ESF DETALHAMENTO 

07.1.12.361.5028.2356 

07.1.12.361.5037.2015 

07 .1.12.361.5037 .2332 

07 .1.12.361 .5037 .2339 

07 .1.12.361 .5037 .2360 

UNIFORME E MATERIAL ESCOLAR 

PROVER AOS ALUNOS DA REDE VESTIMENTA E MATERIAL 
ESCOLAR ADEQUADOS 

660 3.3.90.30 00 FIS 
661 3.3.90.30 10 FIS 

REDUÇÃO DE EVASÃO ESCOLAR 

REDUZIR OS ÍNDICES DE EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

662 3.3.90.39 

PASSE ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR 

IMPLANTAR O PASSE ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS DA 
REDE PÚBLICA DE ENSINO 

758 3.3.90.39 03 FIS 
757 4.4.90.52 03 FIS 

ENSINO FUNDAMENTAL. 

AMPLIAR A OFERTA DE MATRÍCULAS NO ENSINO 
FUNDAMENTAL, TANTO NAS TURMAS DE 1A A 4A SÉRIES, COMO 
NAS TURMAS DE 5A A 8A SÉRIES E MANTER A REDE DE ENSINO 
FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 

759 
/ 

3.1.90.11 00 FIS 
760 3.1.90.11 03 FIS 

' 

. , 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES QUE 
A REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE A REDE MUNICIPAL NÃO 
COMPORTA 

674 
675 

3.3.90.39 
3.3.90.39 

00 
10 

FIS 
FIS 

07.1.12.361.5277.1235 PARTICIPAÇÃO E PROTAGONISMO INFANTO-JUVENIL. 

DESENVOLVER HABILIDADES DE PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA 
DEMOCRÁTICA COM AS CRIANÇAS E JOVENS DAS ESCOLAS DA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

07.1.12.361.5277.1237 CONSELHOS ESCOLARES 

681 
682 

3.3.90.32 
3.3.90.39 

00 
00 

FIS 
FIS 

1.000.000 
1.500.000 

150.000
1 

4.500.000 
500.000 

,'V 

7.000.000 
52.417.655 

350.000 
654.314 

30.000 
70.000 

TOTAL 

__J 
2.500.000 

__J 
150.000

1 

_J 
5.000.000 

59.417.655 

1.004.314 

100.000 
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07.000 - SEMED-S.M DE EDUCAÇÃO 

07.1 - GABINETE DO SECRETARIO 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CÓD. REDUZIDO NATUREZA FT ESF DETALHAMENTO TOTAL 

APOIO NA FORMAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES. 

683 3.3.90.32 00 FIS 20.000 
684 3.3.90.39 00 FIS 80.000 

100.000 

07.1.12.361.5277.1335 GESTÃO DEMOCRÁTICA NO ENSINO PÚBLICO 

=1 PROMOVER A GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS 

685 3.3.90.32 100.000
1 

100.000
1 

07.1.12.361.5283.1196 CINEMA NAS ESCOLAS. 

� 

REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE CINEMA NAS 98 ESCOLAS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

690 3.3.90.39 FIS 
1 

500.000
1 

500.000
1 

07.1.12.361.5283.1328 INCLUSÃO DIGITAL 

IMPLANTAR TELECENTROS EM ESCOLAS E BIBIOTECAS 
li MUNICIPAIS, POSSIBILITANDO QUE AS COMUNIDADES TENHAM 

MAIOR CONTATO COM O UNIVERSO DA INFORMÁTICA. 

713 3.3.90.30 00 FIS 50.000 
714 3.3.90.39 00 FIS 200.000 
715 4.4.90.52 00 FIS 750.000 

1.000.000 �-

07.1.12.361.5283.2347 PROJETOS ESPECIAIS / 

PROMOVER PROJETOS ESPECIAS PARA DESENVOLVER NAS 
ESCOLAS VOLTADOS ÀS ARTES, ESPORTES, CIÊNCIA, 
PROFISSIONALIZAÇÃO, ENTRE OUTROS. 

723 
l 

3.3.90.30 00 

1
FIS 200.000 

� 722 3.3.90.39 00 FIS 1.300.000 
---- 1.500.000 

-----

07.1.12.361.5283.2351 FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO. 

� 
APOIO NA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO 
FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO. 

,........., _____ 

728 ' 3.3.90.32 00 FIS 50.000 
729 3.3.90.39 00 FIS 450.000 

·�-

500.000 

07 .1.12.364.5037 .2343 AUXÍLIO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS EGRESSOS PELO 
SISTEMA DE COTAS. 

FORNECER AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ALUNOS QUE 
INGRESSARAM O ENSINO SUPERIOR POR MEIO DE COTAS. 

667 3.3.90.18 1 00 1 FIS 1 600.0001 
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07.000 - SEMED-S.M DE EDUCAÇÃO 

07.1 - GABINETE DO SECRETARIO 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

• 

CÓD. REDUZIDO NATUREZA FT ESF DETALHAMENTO TOTAL 

600 oool 

07.1.12.365.5028.1340 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES 

__J VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS 
CRECHES. 

',-_L-___ L...____ 

655 

654 

653 

4.4.50.51 

4.4.90.52 

4.4.90.61 

00 

00 

00 

FIS 

FIS 

FIS 

700.000 

200.000 

100.000 

1.000.000 

07.1.12.365.5028.2357 MANUTENÇÃO DE CRECHES 

__J PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS 
·--'----------'-----

07 .1.12.365.5283.1339 FEIRA DO LIVRO 

790 

792 

793 

791 

3.3.90.30 

3.3.90.36 

3.3.90.37 

3.3.90.39 

00 

00 

00 

00 

INCENTIVAR A PRÁTICA DE LEITURA ENTRE A POPULAÇÃO 
INFANTO-JUVENIL , FORTALECENDO OS VÍNCULOS 
ESCOLARES. 

07.1.12.365.5283.2348 OFICINAS CULTURAIS 

720 

719 

3.3.90.32 

3.3.90.39 

00 

00 

FIS 

FIS 

FIS 

FIS 

FIS 

FIS 

POSSIBILITAR AS CRIANÇAS E JOVENS DA REDE MUNICIPAL E 
DAS COMUNIDADES DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO O ACESSO 
À FORMAÇÃO EM ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS DE 
MEMÓRIA, CONTADORES DE HISTÓRIA, TEATRO, DANÇA, 
MÚSICA (POPULAR E CLÁSSICA), CIRCO E GRAFITE EM SUAS 
DIVERSAS MODALIDADES 

/ ' 

726 

725 

. 

--· 

07.1.12.366.5037.2338 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 

3.3.90.30 

3.3.90.39 

00 1 

00 

DESENVOLVER ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PEDAGÓGICO E OUTRAS ORIENTADAS PARA A 
AMPLIAÇÃO E A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS. 

664 

663 

3.3.90.30 

3.3.90.39 

10 

10 

FIS 

FIS 

FIS 

FIS 

50.000 

70.000 

680.000 

400.000 

100.000 

400.000 

150.000 

850.000 

500.000 

500.000 

1.200.000 

500.000 

1.000.000 

1.000.000 
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07.000 - SEMED-S.M DE EDUCAÇÃO 

07.1 - GABINETE DO SECRETARIO 

1 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CÓD. REDUZIDO NATUREZA FT ESF DETALHAMENTO TOTAL 

07.1.12.366.5037.2342 IMPLANTAÇÃO DE CURSO PRÉ VESTIBULAR 

__J IMPLANTAR CURSO PRÉ VESTIBULAR MUNICIPAL. 
'.--..___---'-----

666 
665 

3.3.90.32 
3.3.90.39 

00 
00 

FIS 
FIS 

07.1.12.366.5037.9003 ALFABETIZAÇÃO 

- ALFABETIZAR A POPULAÇÃO DE 15 ANOS E MAIS;
-OFERECER OPORTUNIDADE DE ESCOLARIZAÇÃO E AOS
EVADIDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

677 
676 

3.3.90.32 
3.3.90.39 

00 
16 

FIS 
FIS 

07.1.12.367.5037.2344 INCLUSÃO DE ALUNOS ESPECIAIS 

07.1.12.392.5020.2330 

07 .1.12.392.5283.1200 

PROGRAMA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PNEE (PORTADOR 
DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS) DESENVOLVENDO 
SUAS POTENCIALIDADES E PROMOVENDO CONDIÇÕES PARA 
SUA INDEPENDÊNCIA E INCLUSÃO NA SOCIEIDADE 

763 
762 
761 

3.3.90.39 
4.4.90.51 
4.4.90.52 

10 
10 
10 

FIS 
FIS 
FIS 

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS \ V/

\ IMPLEMENTAR 100 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
OTIMIZAR O SISTEMA DE APRENDIZADO AGREGANDO 
PROGRAMAS DE CONTROLE, MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. 

646 / 3.3.90.30 00 
647 

�

3.3.90.39 00 

,. 
-·- 645 4.4.90.51 00 

644 4.4.90.52 00 

ESCOLA ABERTA (CONVÊNIO MEC) 

FIS 
FIS 
FIS 
FIS 

FORTALECER AS AÇÕES POLÍTICAS PEDAGÓGICAS DAS 
ESCOLAS E DAS COMUNIDADES ENVOLVIDAS, OFERECER 
OFICINAS PROFISSIONALIZANTES VISANDO GERAÇÃO DE 
RENDA, DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS 
ENFATIZANDO REGRAS DE CONVIVÊNCIA E RESPEITO MÚTUO. 

711 
712 

3.3.90.36 
3.3.90.36 

00 1 
FIS 

16 FIS 

07.1.12.541.5283.2350 EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

100.000 
400.000 

100.000 
500.000 

500.000 
200.000 
300.000 

300.000 
100.000 
100.000 
100.000 

20.000 
100.000 

500.000 

600.000 

1.000.000 

600.000 

120.000 
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07.000 - SEMED-S.M DE EDUCAÇÃO 

07 .1 - GABINETE DO SECRETARIO 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CÓD. REDUZIDO NATUREZA FT ESF DETALHAMENTO 

PROPORCIONAR A VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE, A PARTIR DA CONCEPÇÃO DE JUSTIÇA AMBIENTAL 
AMPLIADA E DESENVOLVIDA POR EDUCANDOS E 

727 3.3.90.39 

07.1.12.571.5283.1195 CASA BRASIL 

PROJETO EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA COM A IMPLEMENTAÇÃO DE UM ESPAÇO 
COMUNITÁRIO GRATUITO E DE ACESSO IRRESTRITO, QUE TEM 
COMO FINALIDADE A CRIAÇÃO DE CENTROS EDUCACIONAIS DE 
APERFEIÇOAMENTO TECNOLÓGICO, DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, 
CIÊNCIA, CULTURA E LAZER. 

878 
877 
879 

3.3.90.39 
4.4.90.51 
4.4.90.52 

00 
16 
16 

FIS 
FIS 
FIS 

07.1.12.573.5283.1338 CIÊNCIA NA ESCOLA 

REFORMULAR AS PRÁTICAS DE ENSINO DE CIÊNCIA NAS 
ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PROPORCIONANDO AOS 
ALUNOS APRENDER A SOLUCIONAR PROBLEMAS E A TRATAR 
DAS NECESSIDADES DA SOCIEDADE, UTILIZANDO AS MAIS 
VARIADAS FORMAS DE CONHECIMENTO. 

770 3.3.90.30 00 
771 3.3.90.39 00 
769 4.4.90.52 00 

..-

FIS 
FIS 
FIS 

07.1.15.452.5211.1231 TRAVESSIA NA ESCOLA /� 

TOTAIS 
FISCAL 

SEGUA. 

ESTUDO DE TRÁFEGO NA REGIÃO PRÓXIMA A ESCOLA E 
FORMAÇÃO DE IDOSO PARA MONITORAMENTO DA TRAVESSIA 
DE CRIANÇAS E JOVENS. 

679 / 3.3.90.39 

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTI- INVERSÕES 
TOTAL ENC. DESP. 

SOCIAIS ENC. CORRENTES MENTOS FINANC. 

139.446.534 68.034.274 41.730.931 29.681.330 
139.426.534 68.034.274 41.716.931 29.675.330 

20.000 
.... 

14.000 6.000 

,' 

200.000
1 

20.000 
100.000 

80.000 

200.000 
700.000 
800.000 

50.000 

AMORT. 
DA DÍVIDA 

TOTAL 

200.000
1 

200.000 

1.700.000 

50.000
1 

OUTRAS 
DESP. DE 
CAPITAL 
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Estatuto da
Criança e do 
Adolescente 

i hM<a r/4

Endereços importantes para a 
garantia dos direitos da 

Criança e do Adolescente em 
Nova Iguaçu 

Comemoração dos 15 anos 



O Estatuto da Criança e do _ dolescente 

faz 15 anos 

parabéns essa conquista também é sua. 

No dia treze de julho, é aniversario do E.C.A, uma luta que nos trouxe uma 
grande vitória, a Lei Federal de nº 8069/90 e de acordo com o artigo 4° "É dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder publico assegurar, 

com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária". 

Mesmo sabendo que ainda muitos desses direitos não são respeitados, nós 
_ continuamos a lutar por todos esses ... e contamos com vocês nesta luta. 

C.M.D.C.A./N.I.

Convidamos a todos para comemorar juntos os 15 anos do E.C.A, NO DIA 
13/07/05 das 14:00 as 17:00h, na Praça Rui Barbosa-Centro- N.I 

Programação do dia 13/07105 

14:00hs Abertura: Hino Nacional 
(Será tocado pelo grupo de Olodum da Casa do Menor São Miguel Arcanjo) 
14:30hs Atividades recreativas(com agentes jovens e adultos do PETI) 
15:30hs Apresentação da Banda Afro(CIDI) 
16:00hs Apresentação do grupo de Capoeira(Casa do Menor São Miguel Arcanjo) 
17:00hs Encerramento 
Obs:Durante as apresentações serão entregues os informativos. Se tiver 
espaço, gostaríamos que divulgasse a carta de um Agente Jovem.Qualquer duvida 
ligar para 2767-8990 / 9512-7665. 

Endereços Importantes: 

C.M.D.C.Am

Rua: Coronel Francisco Soares, 71 sala 401-Centro/N.I. 

Conselhos Tutelares: 

*Centro
Rua: Coronel Francisco Soares, 71 sala 407-centro/N.I. 
Tel:2668-5568 

*Cabuçu
Rua: Abílio Augusto Távora,6840 (sobradinho) Cabuçu/N.l. 
Tel:2657-451 O 

*Austin
Av. Felipe Salomão 196 Austin/N.I. 
Tel:2763-2484 

*Vila de Cava
Rua: Maria Custodia 209 lojas 17/19- Vila de Cava 
Tel: 3769-6487 

*Comendador Soares
Rua: Mareei! Rodrigues de Souza 550/101 Comendador Sm res/N 1
Tel:3766-0308 

*Ministério Publico
Tel:2668-4109 / 2668-4126 

*Defensoria
Tel:2765-1035 

*Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente
Tel:2767-9671 

* Juizado da Infância
Tel: 2765-104 7 
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PAltS/liA /DEBATE 
TEMA CAMPANHA FRATERNIPAPE 2002 

PAltS/liA /DEBA7f 
TEMA CAMPANHA FRATERNIPAPE 2002 

PAinUPE. P-Á1{11l1ff sl1i �D 
ORGANIZA Ão. PASTORAL SOCIAL 

"UM OurRo Mwv r;o ff PossÍVl=L 1= N1=c1=ssÃRro" 

PAltSITiA /DEBATE'·.· 
TEMA CAMPANHA FRATERNIOAOE 2002 

PÂ1{11C]Pf, Pi1{{11.Hf SÊ!}� 

0RGATV IZA ÃO: PASTORAL SOCIAL 

"UM OurRo Mwvoo t PossÍVl=L 1= N1=c1=ssÃRro'' 

-- -·

PAT{IK1PE, Pi1{11l.1IE Sfl/� 
ORGANIZAÇÃO PASTORAL SOCIAL 

"UM Ourreo Murvoo € PossÍVl=L 1= NE=c1=ssÃRro" 



ND,j/A IGUAÇU, 27 de abril de 2002. 

RAunião do fórum das pastorais sociais-rj 

Pauta: avisos-análise de conjuntura-fita da alca-eleiçÕes 2002, 

Presentes: 23 pessoas. 

- Avisos: Nair, hoje é o dia � acional das empregadas domesticas ,

Paulo banana, retomada do fórum das pastorais sociais do vicariato da zona

oeste, e pretende-se fazer um fórum diocesano.

M5nica,fórum de entidades populares está trabalhaihando a 

alca.
p Z. e b 1.'. s c i to d a

Fortunato, a pastoral do trabalhador vai celebrar o 19 de maio na missa do dia
28/04.

Tarcizo,no engenho de dentro (igreja),haverá palestra sobre as eleições.

Dailton, PO de nilópolis promoverá do dia 28$4 ao 

dor.
1/5 a semana do trabalha-

Geraldo orozimo, pastorais sociais de volta-redonda estão preparando o 19 de

ma-io a nivel diocesano, e sera feito um a to p�blico na praça as 16:00 junto

com os s ind1'. catos. 51�'o.t1 L\l�\),Rtr.
F -i - • 

e d - d � s o · r;;>� · - d 
· 
d 

· 
b -i d d 1.-av-io, ., oor enaçao a 1 • romar-ia J a ec 1, 1,u. so re o cartaz e o 1.-ema, even o

estar pronto no mês de maio. 4 4 e 5 de maio acontecerá um curso sobre a alca.

- Maria fernandes,festa do trabalhador participação da igreja católica de ita

gua{, e será 29 feira as 19 horas. Pastoral da mulher realiBará o interclubes

dia 15 de maio das 9 às 14 na paróquia santa terezinha em seropédica com o te

ma: direito e cidadania . conselho continha lutando contra a instalação da usi

na a carvão em itagua{.

- Conceição,aconteceu a 13$ assembléia do C.R,L. do leste 1 no mes de março,

e foi dada uma palestra sobre a doutrina soci�Z da igreja proferida por Dom

João Bispo de volta-redonda. dia 18/05 acontecerá encontro de movimentos em

nova -iguaçu.

- Pe. andré nos lembra que é preciso fazer um mutirão contra a desnutrição

infantil, e que se possível fazer uma celebração no dia de corpus-cristi.

Paulo banana, coloca que é preciso articular melhor as pastorais sociais no 

leste 1,sente que n47 rio existe expectativa de melhora neste sentido, sugere

que devamos trab alhar em : eleições 2002/comitês 9840;alca;desnutrição infantil

- Análise da conjuntura: foi feita uma reflexão em cima do documento da cnbb

e teve Ótimo deàdobramen tos,apesar de sentir falta de alguns dados, Pe . André

pede que incluamos alguns pontos municipais, e foi sugerido que em nossa pro

xima reunião continuemos fazendo este tipo de análise,

Propostas de Encaminhamen tos: 

_,. 



Propostas de Encaminh.amen tos.:

- Pr6xima análise de conjuntura preci�a ser feita no começo da reuni�
ndo a nossa realidade.

- Fazer estudo sobre o documento 67 da cnbb-eliç2es 2002,

- Passar fita de video sobre a lei 9840.
" E li ,, ,, 

·" a lca.

- Flávio providenciará cartilhas sobre: alda} lei 9840} doe 67 e 69; fitas
\' 

de video: alca e lei 9840. Trará análise de conjuntura,

- Foi proposto que se tire um(l} representante de cada diocese presente para
que possamos visitar Dom Eusi8io afim de melhorarmos nossa articulação enquan' ' . . : .. ' li ' ' ' il 1 -
to pastorais soctais, Novq [{!uaç1J.�· _Tfo l ta Redonda, Ttaguail, Ri'o � Sào Gonçalo 

.!}Jt!érfH,eição ficará responsável de trazer cópias de projetos para tentarmos 
' 

encaminhar aos oPganismos competentes�afim de termos um fundo economico para 

o fÓ1•um.

- Para a pr6xima reunião (25/05), favor trazerem as seguintes contribuições:

R, 1, 00 para análise de conjuntura; os avisos da pastoral ou movimento virem

escrito, pois ficar?jo expostos num mural afim de nâo perdermos tempo precioso

de nosso encontro. obrigado pela compreensão,

- Tragam proposDas de critérios para a escolha de bons políticos para as elei

çoes.
- Partic1'.par do 189 encontro da rede de cidadania sul fZuminense/bai�ada/ser
rana � no dia 19/05 em Mesquita(par�q; N.S, da� Graçai), tema: eleiçoes 2002.

Relat6rio feito por: Flavio A.E. de Souza, 



Quaresma: 
Tempo de 

Penitência, 
Conversão e 
Solidariedade 

' 

A 
-��

i' ' 

T
odos os anos, no tempo da Quaresma, fazemos o caminho 
para a Páscoa da Ressurreição, motivados pela mensagem e 
unidos aos sentimentos de Jesus Cristo, cultivando a oração, o 

amor a Deus e a solidariedade com os irmãos. 
A Quaresma inicia com o 4° feira de Cinzas e se prolonga até a missa 

da (�ia do Senhor, quando começa o Tríduo Pascal. 
E um tempo de graça e bênção, de escuta da Palavra de Deus, de 

conversão e mudança de vida, de recordação e preparação do batismo, 
de reconciliação com Deus e com os irmãos. Tempo de oração mais 
intenso: tempo de jejum como aprendizagem, entrego e docilidade à 
vontade do Pai; tempo de esmola ou de partilha de bens e gestos 
solidários, de carinho com os pobres e necessitados. 

Quaresma é tempo de retomar o caminho do Evangelho, de voltar ao 
prim,eiro amor, de renovar a opção assumida no batismo. 

E tempo de preparação e renovação, de morte ao pecado e cultivo da 
vida nova, paro celebrar a Vigília Pascal e ressurgirem Cristo e com Ele. 

SEMANA SANTA 

Começa no Domingo de Ramos, incluindo o Tríduo Pascal, visando 
recordar a Paixão e a Ressurreição de Cristo, desde a sua entrada 
messiânica em Jerusalém (cf. NALC. R.31 ). 

DOMil\TGO DE RAMOS 
Neste Domingo, aclamamos ,Jesus 
como o Messias que vem realizar 
as promessas dos profetas e 
instaurar definitivamente o Reino 
do Deus da vida: justiça para os 
pobres e marginalizados, partici
pação de todos nos bens e na 
construção da sociedade; convi
vência fraterna na partilha; paz no 
mundo e entre as nações; o diálogo 
aberto e sincero entre as culturas; 
enfim, a realização plena do sonho 

de Deus para este mundo e a certeza da vida nova prenunciada para 
todos na Ressurreição de Jesus. 

• 

ilmbula, ciborio ou 
píxidr. - recipiente para a 
conservação e distribuição 
das hóstias aos fiéi:-;. 

SEXTA-FEIRA SU'TA 

Neste dia a Igreja recomenda jejum e 
abstinência total de carne e acompanha em 
silêncio os passos de Jesus em seu sofrimento 
e condenação até sua entrega total com a 
morte na cruz. Não se celebra missa ou 
qualquer sacramento e comungam-se as 
hóstias consagradas na Quinta-feira Santa. 
A celebração central deste dia é a das 15h. em 
que segundo a tradição, Jesus morreu e que se 
divide em quatro partes: Liturgia da Palavra, 
Oração Universal, Adoração do Senhor na Cruz 
e Comunhão. É dia de total silêncio e reílexão. É muito importante a participação na procissão neste dia. Os 

ramos devem ser conservados como um sinal e testemunho da fé em 
Cristo e na sua vitória pascal. SÁBADO S1""1'O (VIGÍl,IA PASCAL) 

quwrA-FEIRA SANTA 

Nos recorda a Ceia do Senhor. Quando Ele prediz sua Paixão e Morte e 
despede-se dos apóstolos na última ceia. Esse dia é considerado como a 
instituição da Missa e da Eucaristia. Na celebração o sacerdote lava os 
pés de doze pessoas convidadas, na tradicional cerimõnia chamada de 
Missa do Lava-pés, recordando o 
gesto de Jesus em lavar os pés 
de seus discípulos e a dizer: 

·sede assim uns com os outros", 
significando que devemos servir 
u n s  aos outros com total
humildade, gratuidade e amor. 

Ao final da missa há a 
cerimônia de adoração ao 
Santíssimo Sacramento. 

Sacrário ou taber-·

ncicu.lu - espécie de pE:
·.!1 !éDZl urna ond8 s�.- guar-
1,i n S:1nr.íssim() ::-:,;icn,-
inenro.

Celebramos a Vigília Pascal. A vida quer a vida e não a morte. 
A Ressurreição de Jesus é o milagre do começo da vida, vida 
nova a partir da morte. 

O Círio Pascal, aceso com o fogo novo, luz que 
surge das trevas, representa Cristo ressuscitado vitorioso 
sobre a morte e Senhor da história, luz que ilumina o mundo. 
Na vela, estão gravadas as letras gregas AJfa-e Ómega, que 
querem dizer"Deus é o principio e o fim de tudo". 

DOMINGO DA PÁSCOA DO SEMIOM 

Páscoa significa passagem. 
A Páscoa de Cristo é sua passagem da 
morte na cruz para a ressurreição. É sua 
vitória plena e definitiva sobre a morte e 
todos o males. 
Desse modo,, a ressurreição de Jesus 
mudou totalmente a história da humanidade 
e de cada ser humano. 
A Páscoa é o mistério unificador de toda a 
nossa fé cristã, sendo assim a festa 
principal da igreja. 

Jesus Ressuscitou! Aleluia! 

Vive em nosso meio! Aleluia! 



11 EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA ". / 11 PROVA DE AMOR lf.LAI OR NÃO HÁ, 11 

" QUE TODOS TENHAM TIDA PLENAMENTE 11 "QUE DOAR A VIDA PELO IRMÃO." (BIS) 

l .RECONSTRÓI A TUA VIDA EM COMUlilIÃO 11.. EIS QUE VOS DOU O MEU NOVO MANDAMENTO: 
COM TEU SENHOR/RECONSTRÓI A TUA AMAI-VOS UNS AOS OUTROS,COMO EU VOS 
VIDA EM COMUNHÃO COM TEU IRMÃO TENHO AMADO. 
ONDE ESTÁ O TEU IRMÃO 

0 

EU ESTOU PRESENTE NELE. (N- Ol) 

2. QUEM COMER O PÃO DA VIDA VIVERÁ
ETERNAMENTE/TENHO PENA DESTE POVO
QUE NÃO TEM O QUE COMER.
ONDE ESTÁ UM IRMÃO COM FOME
EU ESTOU COM FOME NELE.

J.EU PASSEI FAZENDO O BEM,EU CUREI
TODOS OS MALES/HOJE ÉS MINHA
PRESENÇA JUNTO A TODO SOFREDOR.
ONDE SOFRE O TEU IRMÃO
EU ESTOU SOFRENDO NELE.

14-.ENTREGUEI A MINHA VIDA PELA SALVAÇÃO 
DE TODOS/RECONSTRÓI,PROTEGE A VIDA
DE INDEFESOS E INOCENTES.
ONDE MORRE O TEU IRMÃO
EU ESTOU MORRENDO NELE.

B.VIM BUSCAR E VIM SALVAR
O QUE ESTAVA JÁ PERDIDO

BUSCA E SALVA E RECONDUZE
�UEM PERDEU TODA ESPERANÇA.
ONDE SALVAS TEU IRMÃO
TU lY.E ESTÁS SALV .AflDO NELE.

p.SALVARÁ A SUA VIDA QUEM A PERDE,
QUEM A DOA/EU UÃO DEIXO PERECER
NENHUM DAQUELES QUE SÃO MEUS.
ONDE SALVAS TEC' IRMÃO
TU ME ESTÁS SALVANDO MELE.

2.VÓS SEREIS OS MEUS AMIGOS,SE SEGUIRDES
1IE.US PRECEITOS:/AMAI-VOS UNS AOS OUTROS
COMO EU VOS TENHO AMADO. 

(Nº OJ) 
�.COMO O PAI SEMPRE ME Mf..A ASSIM TAMBÉN 

EU VOS AlvlEI:/AMAI-VOS UNS AOS OUTROS, 
COMO EU VOS TElillO AMADO. 

�.PERMANECEI EM MEU AMOR E SEGUI MEU 
MANDAMENTO:/AN..AI-VOS UNS AOS OUTROS, 
COMO EU VOS TENHO .A."I\JADO. 

5.E CHEGANDO A MINIIA PÁSCOA,VOS AMEI ATÉ
o FIM:/AMAI-VOS uns AOS OUTROS,
COMO EU VOS TENHO A�.LADO.

6.NISTO TODOS SABERÃO QUE VÓS SOIS OS
OCEUS DISCiPULOS:/AM.AI-VOS uns AOS
OUTROS,COMO EU VOS TENHO Al'li.ADO.

11 VITÓRIA TU REINARAS/Ó CRUZ TU NOS 
" S.ALV ARÁS. 11 ( i�º 04) 

l.BRILH.ANDO SOBRE O lVJJNJ)O/QUE VIVE SEiv:
TUA LUZ,TU ÉS UM SOL FECUNDO
DE AMOR E DE PAZ, Ó CRUZ.

2.AUMENTA A CONFIANÇA/DO POBRE E DO
FECADOR,/CON.FIRN.A NOSSA ESPERANÇA
NA MARCHA PAR.A O SENHOR.

3.À SOMBRA DOS TEUS BRAÇOS/A IGREJA
VIVERÁ/FOR TI NO ETERNO ABRAÇO
O PAI NOS ACOLHERÁ.

1.BENDITA E LOWADA SEJA/NÕ CÉU Ã DIVINA "QUEREIV.:OS DEUS! .•• HOMENS INGRATOS,"
LUZ ! /E NÓS TAMBÉM, CÁ NA TERRA, "AO PAI SUPREMO, AO REDE!� TOR , 11 

LOUVEMOS A SANTA CJUZ (BIS; (Nº 02) "ZOMBAM DA FÉ ºê INSENSATOS;" 
"ERGUEM-SE El\� VAO CONTRA O SENHOR. 11 

�.os ANJOS NO CÉU CONTEUTES,/LOUVANDO 
ESTÃO A JESUS./ CANTEMOS T.AlVIBÉM DA NOSSA FÉ, Õ VIRGEM, O BRADO ABENÇOAI ; 
NA TERRA/LOUVORES À SAliTA cnuz9(BIS) QUEREMOS DEUS,QUE É NOSSO REI, 

> .AQUI BEM ESTAMOS VENDO/BRILHAR UMA
CLARA LUZ ;/É QUE ESTÃO DO CÉU CAUillO
REFLEXOS DA SANTA CRUZ.(BIS) 

�VEREMOS DEUS,QUE É NOSSO PAI. 

QUEREMOS DEUS,UM POVO AFLITO. 
Ó DOCE MÃE, VEM REPETIR ; ( N 2 05 ) 
AOS VOSSOS PÉS, D'ALlf..A ESTE GRITO, 

4. JÁ SANTA DOUTRIIU TEMOS/PARA NOSSA QUE AOS PÉS DE DEUS FAREIS SUBIR. 
GUIA E LUZ,/CO'O SANGUE DIVINO ESCRITA _ 
NO LIVRO DA SANTA CRUZ. (BIS) ,;JUEREMOS DEUS E A SA DOUTRINA, 

QUE IWS LEGOU NA SUA CRUZ. 
5.NO lf.i.AIS ALTO DO CALVÁRIO/MORREU NOSSO LEVE À ESCDLA E À OFICINA,

BOM JESUS ,/DAUDO O ULTIMO SUSPIRO/ A LEI DE CRISTO Al'WR E LUZ. 
NOS BRAÇOS DA SANTA CRUZ (BIS) _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUEREMOS DEUS,NAO CO!�TRADIGAM

'i.'NINGUÊM TE .AMA--cõ'MO EU ( 2:X f A LEI DIVIi�A,AS HOSSAS LEIS: 
' "OLHE PRAi..CRUZ,ESTA É A MiifüA GRMWE TODOS ADOREM,TOliOS SIGAM 

PROVA"· A JESUS C.âISTO, REI DOS REIS. "NINGUÉJ,'i TE AN.A COMO EU" - - - - - - - - __________ _
"1H1iG1.JÉM TE AI1..A CO:W EU ( 2X ) 
''OLHE PRA CRUZ" 
"FOI POR TT, PQR:�·m; EU :zm:·AMO 
"NINGUÉM TE AJ.YJ.. COMO EU 

t 



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
Coordenadoria dos Conselhos Munfcfpafs 
Conselho Municipal cJe Políticas Urbanas 

CONSELHO MUNICIPAL t:>E· POLÍTICAS URBANAS 

SEMUAM 
• Presídente: Luí z Henríque Rodrígues Zanetta
• Secretária Executiva: Ilka Cristina da Silva Alencar
• Titular: Hélio Ricardo Leite Porto
• Titular: Rodrigo Otávio Lima Azevedo
• Suplente:· Antonio de Gouv�ía Henriques Neto

SEMOSP 
• Titular: Jorge Tomaz de Áquíno

· • Suplente: keller Borges Car.doso Júníor

S-COSlTRAN
• Titular: Eduardo Pacheco Giannetti
• Suplente: Álva,:-o Eugeni,o Gonzalez Rodriguez

EMLURB 
• Titular: Carlos Roberto de Souza

DEFESA CIVIL 
• Suplente: Sílvia Rosa da Rocha e Sí1va

CEOAE 
• Titular: Paufo Pacheco de Carvalho

Caixa Econômica Federal 
• íítular: luíz Fetípe Moreira Carríelo

SEMUG, 
• Titulare: Siron Nascimento Silva
• Suplente: Cristiane Fon�ca

NÃO GOVERNAMENTAIS

1-Soeíedade Civil

e) Sinãeecto das Indústrias da const�o Civil
• Presidente: Eng J'ose Rodrigues do Nascimento
• Representante: A1tamíro da Sítva Atarcão



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
Coordenadorfa dos Conselhos Munfc1pafs 
Conselho Municipal de Políticas Urbanas 

b) Sind. dos Trcb. nas Emp. de Saneamento Bésieo e Meio Ambêente do
RJ" e.Regiao

• Presidente: francísco Ferreira Pinto
• Representantes: Sérgío Alves de Alencar

Fernando Luíz de Araújo FéUx 

c)Síndícato das Empresas de Transporte de Passageiros de Nova
íguaçu(S�ANSPANI)

• Diretor Executivo: Sr Fernandes Castro

' 

d) Sociedada de Enganheiros e Ãrquítetos de Nova �
• Titular: André Zicthl da Fonseca

e) Federaçêfo das Associações de Bairro da . Cidade de Nova Iguaçu
(MAB)

• Presidente: Sra. Cátia Griffo
• Representantes: Bortíría Costa da Sítva

Edívaníido Sílva de Aimeída 
Cláudia 01.iveir.a Perluxo 

• Suplentes: Mo.relo Aloísio do Carmo
Rosemere Rodrígues Gon.çaives 

f) Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Construção cívil
(STICCM)

Presidente: Sr. Tiago Nunes da Costa Filho 
' 

g) Centro ·Federal ·da Educação Tecnologia Celso Suckow da Fonseca

(CEFET)
• Tituiar: M'iguei Sadenes Prades Filho
• Suplente: Edí1son Bezerra de Miranda

h) 1:�ítuto Nova Igµaçu - 1:NOVA
• Presidente: Altamiro da Silva Alarcão

• Representante: Fabíana Loiola· Días

1) Ught S.A.
• Superintendente Regional: 1:vson Vasconcelo
• Representantes: J osi Miguel Pereira Barbosa

Maurício Benchimol 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

Coordenadorfa dos Conselhos Munfcfpafs 
Conselho Munfcipal çle Polftfcas Urbanas 

J) Telemar
• . Gerente de Re.laçõ'es 1:nst1tucíonais: Arthur Madureira
• Titular: Wilson Botto Filho

k) Supervia
• Díretora de Desenvo!vímento: Regí� A�1ia Costa de Olíveíra
• Titular: Angélica Sales de Souza

i) Cic t>tstrrbuêdoro de Gás do Rio de J cneiro (CEG)
• Gerente: Eduardo Bícafho ,
• Titular: Weltíngton Morae.s Resende

m) Ser. 8rás. bG Pequena e Micro Empresa - SE8ilAE
• Gerente Regional: t)écio Luís Ferreira Uma

n) SENAI
• Titular: Wilton Jo$é dei Silva

o)SECOVI
• Presidente: Pedro José Maria,fernandes Wahmann

p) Universidade Iguaçu ..., VNIG
• Reitor: Júlio César da Silva
• Representante: Josi carlos Gigante

q) F._açao Echacacional Rosamar Pimental (FERP)
· • Diretor Oswaldo Parente Gomes
• Representantes: Antonio Filipe Falcão de Montalvão

Sandra Maria de Oliveira Pinto 

r) Xnstituto de Arquitetos do Brasil (IAS)
• Presidente: Sérgio Antonio da Silva Só Pinto
• Representantes: André Zícthl da Fonseca

Ronaldo Grama 

s) Córitas biocesana de Nova lguGçu
• Presidentes: Constanzo Bruno

Fldvío Antônio 8. ge Souza 

t) Centro da t>iraítos Mumanos - CDM · 
• Representante� Padre Pierre Roy



•�---------------------�
REDE DE CIDADANIA SUL FLUMINENSE/ BAIXADA
16° ENCONTRO - NOVA IGUAÇU -11/11/2001

LISTA DE PRESENÇA 

NOME:t,L¼\& ��\.\��% 'y\�¾\�\Ro 

t- ENO -�- �%\\�� ��� ) S'"L'\) · e_} '€�
rEL.: 2b 33 -oS�J 
CEP.: 26 · s,s:-�·z_o

t� ' r 1 

BAIRRO:�\lç3ml.\S - 'h(c� MUNICÍPIO: \)Üf>)$\k

-�-�-�E�\\ L\J::\ � )\\�\)\Rt) }\�e\ el TEL.: 7G��-s-z.?:t·-- . 
+- ENo.:'$-·. �e.�\\\.. (-h�b'Lo �%�CQ f�ASs- C/4 cEP.: Lb· s Il-- i?.o 

BAIRRO: C�tss,�'() MUNICÍPIO: \>S'.¼>1:tiLlS

.NOME: -S l,J;\�\�. L\ �,\\-lID��\J\. s�5t�) -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
TEL.: 

"
zt

·�G- ·u1r
·-·-·-·

-\- . END .)s_\:)� � �*'� )396 - cj z CEP.: lb. 24 s, 2-Z.o 
BAIRRO: s��A \.e�§��\\� MUNICÍPIO: 

\.A 
�<Ç'f)\)\�A ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 1·-·

NOME: �U,�\\�\$.f? b,\��tW .. Q_) � \Y\\J\�\\)1G ½-Atl6\� TEL: �i S'2.:- SE,(,o _2+ 1- óc.cs
() 

+ END ·S\-- ��t.\<\ ss 1 1 s- - \\�· �ol CEP.: -zs. Ss\)-S(3C)

ó 

BAIRRO: Ce��� u wd\� MUNICÍPIO: �KôJ©i\t) \li l'4 �ttrr\

NOME: f\\3:s\>Sk b'\t.SCS.��s � �,.l>-}�\R4 TEL.: ·ssfu3- SS--G}

. � END -� '. �LS:'\."\)t-t) \ b �� . ' CEP.: °2,6. 2.� S-QOô

BAIRRO: \.)\U\ '2,\t,_fL MUNICÍPIO: N)8%&YftA 
-�º�-�:·-·cti·¼��---��R\�--�\y���---·-------·---·���:�2-

·
ç;·§6·�·§2-1�---·-·

+- END -�- �}J\\l\� {fu\J��}-?�) i3?.]-(-?>) CEP.: 2-G, zL, O�_i-60 

BAIRRO: C�'-S\\U) MUNICÍPIO: M (5�\.) \\À> . 

NOME: lA.\\9..\� �\NS�\� �0Gyt>\S2,à.Sl\�\.l!::: TEL.: LGQ>/4 o�os
-

+ END -� '. \\%,S\J
} 

L61.. CEP.: 26-24s-oo1J
z.& t- - ººº

@ 

BAIRRO: l)B�\:t,.��§ MuN1cíP10: M<:5 s'Çtv\tA
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·



• 

6 

, (/4�-�� REDE DE CIDADANIA SUL FLUMINENSE/ BAIXADA

� � 16º ENCONTRO- NOVA IGUAÇU-11/11/2001 • \· 1 · .• · \:;) LISTA DE PRESENÇA 

NOME: \A\\\l_\i\ ��%e� t\� �\\\fZ.\'b)Ç) TEL.: 'j��-6LZ<l
END.:''�'- ('&�\t\l)S;& I

ct-½ S CEP.: ?3.0!0 - Ó!o

BAIRRO: :,Y��\ \p) f\\f\e�� MUNICÍPIO:_;!_,_r\ __ A.......-@J __ Ã __ { ___ _ 

-�-�-�-�;-\A�� -�-s· -��--��,-�� · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -���: �ii�-i �-i; �-7-- · - · - ·

END.: '&'· � 'f:��S:ç�1
jq -- �L- Yõ� CEP.: -zo:z.31--óli.i

BAIRRO: ___ 0_�_;;,,,,,.;.�....;� ......... ______ MUNICÍPIO: \ê..\ ü � �\.)G'{\� 

NOME: $»�-b-0 �\-)\�Ç)� �\�6\\C� s» S\l.�� ·-·----����:-30j-S'�-62(S:6 _____ _

+ END.:��b\ � � \')& A�\} §\R_u IS� CEP.: Z6.0lL-½10

BAIRRO: �� \J�Ç)5 S>§: {\�li :ro MUNICÍPIO: }?OJ1=- _3;:(;{J�Çv 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·:-·-·-·NOME:Jsz\?�s M.Ei\lS�X@'-.)6 �Lks,� '*s:1w� TEL.: 2-:+--G1-21<af;L'3'3 
(') 

-\ END.:'t:-:\.)�'> "Tf?::fu'-'�'.:f\) � CEP.: Zb-Ô4.ó ,.... �êS 

BAIRRO: \:� \)\<A\)& S)6 �'g.P.� :JG MUNICÍPIO: \l<i.JÃ ,+bO�Ç1J · 

NOME: C-\S>-LéY \-.)�Db\Rt\ � '?;>ll\JA
ENo -Ss-'-)�·\ � E>\J�'y � i cs�

BAIRRO: d���\ V> �'S� �\-J�� 

TEL.: 2'] 67- 4Q'30

CEP.: L6. OJ.3-ilo

MUNICÍPIO: r:J}\JP. :t-b�À \\l 

NOME: ::S§R�:2-à��� l:Jf>\s-N 6leS TEL.: 2-6 Sf- 2-2.6-o /g 4S'-9o22_

END.:�\)�,. "'�Íi-X(e;Ç.,\�, S4 CEP.: 26.:530-�20 !J' 

BAIRRO:�'§,� �<t{�� MUNICÍPIO: N� :t@J:AÇu

� 
-�º��:- -j � �\�---�\eú¼-. - . - -. -·-·-. -. -. -·-. -·- ·-·-·-------. ---���--:-�i-�-6�:3zi� l 'iiog· �o.1s

-f- END.: \<..\.)Ã'. ���\J:). �$ ���s t\�l� �, f/-, CEP.: -----

BAIRRO: �\.)ww � -- \A�\\� \\��§! MuN1cíP1O: ��\JA :t.4Aev 

s 



REDE DE CIDADANIA SUL FLUMINENSE/ BAIXADA 

16º ENCONTRO - NOVA IGUAÇU -11/11/2001 

LISTA DE PRESENÇA 

NOME:�l�s$;>� \-\L\)� �R.\J�\�

END.: $)'. \\ \J\b,��� S\� 'J)J\_N0 f L 6

BAIRRo·S:&SS\.� �\:>��:\}¼

TEL.: 12._��-�(..0 

CEP.: lb. 2_� ... Q{)

MUNICÍPIO: \JS}\)\\ �\)K;'-') ·

NOME: Se:_�� \\ • ½ -� � \L\J� TEL.: ____ _ 

t END.:�· �� \\���� 
1
,6'=t

BAIRRO· }>§\"O-.. ����b:§>
cEP.: '26. 2-Go- 7._oo

-
·
-·-·-·-·-·-·-·

\-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·NOME: §)L_\')\� L. '\;i9S Ç\){J&� TEL.: ____ _ 

END.: Ss·· \\\f\���, À-:L-6� CEP.: 76.lib _L,0,0

BAIRRO: \) \\,AR \JQ�� 

NOME: S>;\\S t\U)� \)�':I,,i\ \) \Ç\\)t\ 
+ END.:�·.\\\ L'S)J;)$'R�\.fü� S\L\l\\) D�

BAIRRO: \\\.)�\ ¼:

MUNICÍPIO: ��Lu:RD- �0x0

TEL.: ____ _ 

CEP.: -Zf · 326- S1D
3 � 3 - 3 20 

MUNICÍPIO·\\�\)!\ :t_6\.)� 5;:\J 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· .----------·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·,-:,·-------·-·
NOME: c.\ja�\-\\5 \)�\...}A, \-JC\O ::\Sf--\»Jdl}.\)ç TEL.: 2..}-6�- 3 '1 lo 

ôr'+ ENO.·\; .SE,'L\½'"' J 5l� CEP.: Zf. "2.-61 � 310

NOME: ¼I\\R :;s. � Qs\% D¼l\

+ END. · �- · �$ :s<,.l§fS5\$ 1 �� - l.,"t · 2�

BAIRRO: \} \ � Tu� ¼St�t\

MUNICÍPIO: �0�.l\ :i..GvA� u

TEL.: 3:f:Gt: - oRl"f Jgc.;.g - ls¾

cEP.: 7-G. OSl - 3':fo 

MUNICÍPIO: ���B '!:-6\J�yv 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·---------------------------·-·-·-·-·-----·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--r,·-·-· NOME: d t.fi\?\ çe :J\)� TEL.: 3'.:)-,69-- 62S� L3-=J-í, - Í> '2.S-b 

\) /. '-1 l h e R..óc), 
+ ENo.-�-. �§;z 0\9'-e i �G:E cEP.: 2G .Q'-1 t)--,� 

BAIRRO: Ç\�R�\)�\)(9 'l,\ S MUNICÍPIO: }-\�\)-A :t�\Jt\ � 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·



/4-� REDE DE CIDADANIA SUL FLUMINENSE/ BAIXADA

,..�,,-, 
16º ENCONTRO· NOVA IGUAÇU -11/11/2001 

�) LISTA DE PRESENÇA

NOME: ��l\ l� �\\�'eia � ��� TEL.:c(:,CSq .... bbb:;) 
t END.: �- \)\Jc\f\ 1 ll1.. cEP.: "Z..G :z_� S- 4Go

BAIRRO: C\\tn.\.J� MUNICÍPIO: N\e*°2ft� 
·N-OME· sB�\)%-'¼��'1\-�\.J� · ���\}}�----·-·-·---���Jzis·s�ii.ii·-·-·-·

END.-\{· 'S\\_��'i_� \'/;\���\� 5
) 

��b CEP.: LS- �.l.:-�j:D

BAIRRO: \r,(;}\,)\<..� �S:.\L MUNICÍPIO:\\(_��\�
- .NOME: - .W>,

.

\\ 
\t.�. JIDé . ::\ el§'O�· - ·-. - . -. -. - ·-. - ·-. -. - ·-. - . - -���� :- ·3· O��-� -iz-f o· - . - .

l\ END.%· de$� �LAS> 2<3S CEP.: g;. ô�O-o4o

BAIRRO: Ú\:L.%�R.\ MUNICÍPIO: �&\\� :t�\:l�t;\1 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·

NOME: 'í__J:.:, \\'A� C..\.A �

º+ END.:R· \j�l>,� CxS:fLJ -z.:z .. �

BAIRRO: \J \ � � ��� 

TEL.: Y) S'&-3=t-:f3 
CEP.: --------

MUNICÍPIO:��� ::t..c.\j}.Ç\) 

.NOM�: \\.LC.\½l�,--o S. C. :J\)\;)\pR, TEL.: �3: '::f o- A-GG}

END.: �- �\}� b��� l � .l_ CEP.: 2(;:.oS2-- SOO

BAIRRO: \.)\'u,. \)\') (A�}l-. MUNICÍPIO: "¼�li �.(;\.l}.ç;\I
·-

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·

NOME: �Q.... ;\\) b fl� � C\i\ E 
END.:�- \\\+.��\.¼.S

7
L<°3� 

BAIRRO: �� )b�� 

NOME: \\%\AR. f;e\'t\� )";elt1>

END.: ?,;.:J""��\Q."-'\):;lh. '\)� 1 2..�S

BAIRRO· ::S��\):) S<-,§���R

TEL.: Ub}- Sl-1.� 

CEP.:----

MUNICÍPIO: ¼ruh ;s;§UAÇ\l 

TEL.: '2.3: S� - S3<g-z_

CEP.: 7-6. ��s- 4 Sa 

MuNIcíP1O: �t!l�D-%xo 



REDE DE CIDADANIA SUL FLUMINENSE/ BAIXADA 

16º ENCONTRO - NOVA IGUAÇU -11/11/2001 

LISTA DE PRESENÇA 

NOME: Cl�� Ceú. TE L.: L �:f,{i1-,f;Z,,ol 

r" END ·'rl;· §?i:S�\:)' o ',i..�Çe..\J\\;?� 
1 

Lffi - �" :.°Jo4 CEP.: 0 · 2.iD -j__}o \.J \\ ' 

BAIRRO: C@\:t\S<-9 MUNICÍPIO: �9JÃ�l$�'1 

-�-�ME-t\Lc,i- · ��\)�� -���\G,\J��----------------���:�zi�<;,-��ºi�-------
, 

END.:�· bru,C;S\s I ó�Ô CEP.: Cb· �.iO""ô40

BAIRRO: �� �5 MUNICÍPIO: \{Í}\,)C:5\ k��

- NOME: 50\'ôec..\\) }'A, S\s:, \Ç>\�\)�\¾ (c-\ú) ·- ·
-

TEL.:�33i-�<3Z.O

END.: �'.S)S;t��twSt ) fu� CEP.: 215{42., AAO

BAIRRO: \) S\A \)\..\ �'clq� MUNICÍPIO: R\'o \J6 :rr�1':>l5\íço 

-�º��:--i>iS>S\\i \\\�. -,)0;\.&ss-��-. � ��:r�-. - . - . - . --TEL. �ZGca-f�-I�i 2· - . - . - .
+ ENo.:�'. cJ§<rs� �'.9\'A\>)4� S@�\SS/2}6-\\� 3os cEP.: ·u .zso � z.4 o

BAIRRO: \x: -1 i_ MUNICÍPIO: b)�\)A :t.GJt:.Çív 

NOME:�\-:;1()$(29 ��<SS \)o <;;,.\L'-.)� TEL.: ____ _ 

END.: �- � �\.g)�S\) $:! CEP.: 2'3. oÂO-i2o
�";;:> 1 • ) 

BAIRRO: L�\.,\::rp'f;,�\I\ MUNICÍPIO: �Ã6\J� \ 

� � 
NOME - W\ rnw. M\S- e -� isU>fi (ft.MimRx> Ü1L1G1J6\�EL us 1-4 2 'H, - -

+ END.:�\)h'. Ú&\.JS��c;fo:,,�) CEP.: 2(:,.3�-CJiO 

BAIRRO: � \)�\\[\ MUNICÍPIO: �(S,\}\\ :tb\)�<i;v

NOME:. \A\\� C.�'-9 
. 
\)5 -)j. L�� \�-k�W-.§\% l'@'bt�,N . TEL.: 3;¼6- ô �:f [ - . - . - .

� END.:�· \\.,�� oo�,\;)�)SC) CEP.: -Z.G .. '2._m, Sôo 

BAIRRO: C'Q\'f\6��\)\,� SQ\.-\S� MUNICÍPIO: \)�\)h "':tkv�xv
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-------·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·

3 l\JS\\J'\S\6 V>\)\l�� l)o��\J\�\l� ( i\)�\-J\'\_\)l) �-'SA�) - {2A\��\)� 

�\)J:\\ ·-st,�"\) e����,� b
���� �� ��R_C.6� --- �� "'l�\>I:,ÇJ)fl5,

c_��t l_b � 



REDE DE CIDADANIA SUL FLUMINENSE/ BAIXADA 

16º ENCONTRO -NOVA IGUAÇU -11/11/2001 

LISTA D'= PRESENÇA 

TEL.: 2-6 E/{ - �i�6 
o+ ENo.:�\»'.��là�,� 1�� cEP.: 2b ·:ZAs::- 2.,sa 

BAIRRO: c_��"Ç) (��\)\��� 'V>�� MUNICÍPIO: ��\.\h. �(ô'-11\�'J 
·-·-·-·-·. ·-·-·-----·-·-·-·-----·-·r·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·
NOME: \""-�S'(QS )\\)��(.,� V\\\�\�� TEL.: 2b-Gl- �S-Z.. 

END.: �·. \.s\.::i�R�� , '-1� ¼ L CEP.: �j_ '2.-5 -.iW 
BAIRRO: \\�\O� MUNICÍPIO: �����\)_ �\.:)�� 
--�o��:-�t;�,c@·-·s:-\�-�---� ,_k,

<St
%6S ·-·-·-·-·-·-·-·-·-· TEL.: ZG,Gi-��1 ·-·-·

> 

+ END.�- J(;,S� S$;>\\'r:::,� � <S.®� t '2..'S3 CEP.: -z.,ç; .c..�S'-::+Gô
BAIRRO: (¼\\C.�\�\\� MUNICÍPIO:�� :l_,G\J�Ç-v 
-�º�-�:-J:. �-� \i�- ·:s �C � s - -9 ·ei� \� - . - . - . - . - - - . - . - . - - - - - . - - - . r� L.- :- -26· G �--�66

0

-. -. - . - -

ENo.:S<::. \\\t--�L\ � ���s� � ke\)�/S'i l cEP.: 2G:2� -dlo
" . 

BAIRRO: S�� �t>(s\)\f\ MUNICÍPIO: ��\) ��AÇ\J 

'NOME: \\L\t-,S?L\\)� ½f\R-\� S>e \\L\1:E;>)}t} l\k� TEL.: 21-b't-ÓbS�
� 

J J. ��bl Sol ·-:,o l /' -1 END.�· Cf,s\,�\;)�L :S:�l\� � �. (\��(,!� - �1-, - CEP.: ili. c_oS' 2U::>Ó

BAIRRO: C,@)�� MUNICÍPIO: �\JS\�\kS:\J 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-------------·-·-·-·-·-· ) ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· · ,  

NOME: \,\)?-\i.\f\ \bd\S\L�ê 'S.X} S®l\(ÍR-\\�se� tt-5i1�TEL.: 'à;-69- '3's"36 
ir < ENo.:�- �\.)\t\,�e� '\}� \\�ssJ�� ,�� cEP.: 2.G .z.�s-Gso

� ' 
BAIRRO: S�\S;S,}\ �\Jfuz�l»\� MUNICÍPIO: �� ��Ç\,

NoME:--S\SS\, y·\\%- f\ ·. Q\Ç?__��,R� · �Ll--\f?\� -·-·-·-·-· TEL.: êGf,0-Cj�'-i s-·----

+ ENo.:i .... W¼��� \)� �SSS)\{},"'01 2.G CEP.: 2-b,25�s--63o

s 

BAIRRO: S'!i� �\.)4,i \:)\-¾\ MUNICÍPIO: � �{,lJ�Çv 

•

• 



e a 

: .:• r-·-· ·_ ... ---··-------- · ---;:---, O casal de velhinhos morava na
. ,i . ... - . 

. ..,. ---·· i favela. Seus nomes: João e Ma-·.. � 
·" '" - _ ___.. · ' ria. João, além de idoso e invá-

/ _ / .1··: ,,.,. _ · -� 1 ido, era cego. Maria, além de
· ... .,..: _, ,..,..,,..,.;,:H' / .J . 1 •• 

1 
.... l idosa, era cardíaca e tuberculo-... 

/ .../�///(/�./ ' � f •. _....-.,;";,-- f I /.1 ,' I 1 ! ::,;· .. '\'·_,,.,-_·-_-,--::; 1� __ .,,;,rç-. /,1/..J;�-.L� 1 sa. Sua casinha era pobre como 
, ,// . · · ·./ · /;r' · "-'T�, � 1 

; todas a d ·1 r· h -··. .--·· 1 .' _, .· //1 :,,", ·r.,,- � I :_ . DJ; lf:l S a VI a. ln am ape-
1 ·1·· · jíli· .l,,.L:...-1...(.IJ. 11·c:. .. �:.-c-:-- ;� 

··
nas uma filha. Era fax ,·ne·,ra. Pa-, 1 : 11ij '' ,,,. ' .. ' ,.,.,1 ....___ l li .·. - · : '11! , 1 1_!, / Ui: ./'l; / --� 1 · , ra sustentar os pais, trabalhava

_ . ./ \ •. ,.... (? , './1 1, d . .,, 
·. . ::---� '--"y f / i / / ; ; : \� i em 01s turnos, enquanto os pais

,:/' .;- ,d /.\. \( _, '._ 1 / \ ! passavam o dia em casa, um \.':'..;-·. �¼_-;_--· > f; [1 / f) , i ! cuidando do outro. 
· -� :.1 · • � 1 ' 1· j 

I ( '1 / --r,\ ;'"'.�-,_- .: (J._ 1;_ 1 ·,. /!, \_l Na casa de João_ e Maria fal-t(: \' ._/; · 7\ \i,� ( ;/
,. 

! tava tudo, menos limpeza, amor,
•1;· _/ : / /\ 

_\ //// i bondade e acolhimento.
/ : -_: . /�, �

); 
..1 / : ! Na favela havia muitos proble-

/_ • '_ 1/· �-:..:-<. �;((? ; I mas: f�me, doenç�s, frio, desas-
[ ffp·· lf .,;;;!" "'-,· 1\-t;.. -, /: ! tres, brigas, assassinatos, mortes.
\ /1 _ _/ !rí �\. � .J\ ;_\ ___ _., \ 1 A vida era dura. O sofrimento, · --- - Y/---- ./ \\ r' ': ·, ;,. e a revolta eram grandes. 

Mas. a casa de João e Maria era uma casa de paz. O sofrimento
parecia que não os atingia. Sempre que as pessoas iam lá para con
fortar os velhinhos, saíam consoladas de seus próprios problemas. 
Nunca se dizia uma palavra de queixa, de raiva, de ódio. 
Até que. um dia D. Maria teve um ataque. Levada, às pressas, ao 
hospital, morreu na mesma tarde. Nem pôde dar um adeus aq João. 
Trouxeram a notícia para o seu João. Ele chorou, mas logo foi dizen
do: «Senhor, seja feita a vossa vontade ... » Mesmo a morte da pes:::: 

soa mais querida, que sempre cuidava dele e o ajudava em tudo, 
não lhe tirou a paz, a serenidade ... 
É que J<?ão e Maria tinham um segredo. Qual teria sido? 

.. /
--

·' \\ \1'.\\
_./ \\'.\\_\ 

(· (f<J , .. · t�.tl,tf..g_�,·:.\\ " . vV· \ V-1 .).'\ ·e.ou·::; A. · ,.,n 
·,\ '.:. . ,',_j . ? --.111>:A\?\ � .. :1// :O .·: .. _ v·- · · \\\

\i; :r�-�-tA,"Hi,! ·p;f ���2�

A Bíblia não é um livro do pas
sado. É o Livro da Vida. Nela 
encontramos tudo. Tudo o que 
nós vivemos hoje já foi vivido

por outros. Nela. também encon
tramos a significação das coi
sas, dos acontecimentos. É só ler 
e refletir. ' .... ,/·ti':·:�}\::� 

1\:'.·-·. � '  
:\�.,. 

. .  ' · João e Maria meditavam a Bíblia. Desde crianças liam, todas as 
noites, uma passagem da Bíblia e procuravam confrontá-la com a 
própria vida. Depois, já idosos, e não enxergando mais para ler, 
procuravam recordar o que tinham lido antes ou escutado na igreja 
aos domingos. A vida era espelhada na Bíblia e a Bíblia na vida. 

l:::::--============'-Por isso, apesar de pobres e doentes, eram felizes.

1 "f 
AgA_ Q!!E _P_!!O.Q_U,!!;A_!!? 11 

PAilA QUB PilOCUíl.AR 
! A. FOilTIHIA E O PilAZER?
't l!'ELIZ º QUEM APRENDE
ESTA VIDA DEM VIVER. 
SE voct DESEJA A'PllEHDER 
A crttlCIA DE BEM-VIVER, 
LEIA EIJTÃO,COM AJ,mn, 

A Bíblia traz esta felicidade. A Bíblia é a Palavra 

de Deus na história dos homens. 

Complete as frases seguintes: 

Os homens seriam mais felizes se meditassem mais a ....... . 
!O EVANGELHO DO SENHOR, 

E VERÁ QUE PAZ E QUE LUZ ........................... · •...... ' .. \ . . . . . ............. i 
LHE Tl!_ARÁ O CRIS�

!
�US, J 

2
_ Na casa de João e Maria nunca se dizia uma palavra de ... .

. • . • • • • • • • • . • • I • • •.• , •. •, • • •. I .•••••....•..•••• • • •• • • • •. 

3. Quando soube da morte da esposa o João disse: « .......... . 

- --··""' 

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . .  ». 

--- -- . - --- .--... -



li E'AI,A im,mon FEI.A ntBLIA li ·---+-
1. FALA srnmon, I'EI,A BIBLIA
TU .!!is PALAVRA (lUE SALVJ:.: Os Jl.póstofos 

. ' 
; fil.1 MIM :f; TUDO SI LfüiCi O. 
jEU QUERO OUVIR TUA VOZ! 

A.pós a prisão de João Batista, Jesus voltou para a Galiléia e em 

Cafarnaum, cidade marítima, começou a ª"ebanhar, entre os

pescadores, aqueles que viriam a ser seus primeiros apóstolos e 

dizia-lhes: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.· 1

, 2. ]!'ALA smmon, PELA IGREJA 
f.; TUA PRESEUÇA no llllHIDO! 

,].FALA s:mmon,PELA VIDA 
1 � TUA VIDA nos nor.nmsJ 
1� ,:_ FALA SEHiIOíl, PELAS COISAS 
... sMi 'l'lfüS 3IHAIS DE TIOHDADEl 
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7. O Grande Mandamento

Isto aconteceu no tempo de Je
sus. Um homem ia da cidade de 
Jerusalém para a cidade de Je
ricó. A estrada era longa e soli
tária. Este homem era judeu. Du
rante a viagem foi assaltado e 
roubado. Os ladrões abandona
ram-no como morto. Ora, pas
sou por ali um funcionário do 
templo. Notou que o homem ain
da vivia e que precisava de aju
da, mas não se quis incomodar 
e seguiu o caminho. O mesmo 
fez um sacerdote jud�u. Nem 
ligou. Chegou um terceiro que 
era inimigo do ferido. Vendo-o 

--======= 
naquela situação, teve pena de
le, socorreu-o e prestou-lhe toda 

= 
a ajuda, pagando o hospital e o 
médico até que o ferido ficasse 
completamente curado. 
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Auto-retrato com a paleta 

Fins de 1906. Picasso está com 25 anos. Terminada a fase ro
sa, ele se prepara para o grande salto que vai sacudir a arte 
moderna e iniciar a grande revolução pictórica do século 
XX, com as Demoiselles d'Avignon e o cubismo . Ê quando 
pinta este Retrato do artista o u  Auto-retrato com a paleta, 

que já prenuncia o mundo das Demoiselles, o grande qua
dro que vai nascer meses depois (é de se notar a semelhan
ça entre esta cabeça e as duas figuras femininas do centro 
do quadro grande: veja páginas em cores). O esquematismo 
e a deformação já se impõem decididamente: cabeça pe-

quena, à maneira de máscara; torso imponente; simplicida
de da linha e do colorido. Há qualquer coisa de romântico 
nesta fig ura (o pintor acaba de voltar a Paris após uma esta
da nos Pireneus catalães, onde a arte romântica é vigorosa e 
onipresente). Na serenidade e espiritualidade da figura pare
ce refletir-se a seg urança do artista disposto a se lançar na 
grande aventura com todas as faculdades afiadas para o 
combate e a descoberta. A grande revolução picassiana co

meçava. 
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tão característica de sua arte. Apesar de sua 
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Poucas pessoas conseguiram alcançar tamanha 
nomeada ou exercer tão grande influência no século 
XX e em sua arte quanto Pablo Picasso, nascido há 
quase 100 anos (25 de outubro de 1881) em Málaga, 
na Espanha. Sua vida foi Longa e prolífica. Quando 
morreu em 1973, aos 91 anos de idade, havia 
produzido cerca de 20 mil quadros, gravuras, 
esculturas, desenhos, montagens e colagens. Mas não 
foi somente pelo prodigioso volume e variedade de 
sua produção que Picasso se destacou; talvez nenhum 
outro artista dos tempos modernos tenha reagido com 
tanta intensidade e com tanta imaginaçao aos 
acontecimentos, às mudanças e aos reptos do 
seu século. 
Picasso deixou cedo a sua cidade e o seu país pela 
França, onde viveu três quartas partes de sua vida; 
mas nos hábitos e no temperamento e na maneira de 
ver o mundo permaneceu fundamentalmente espanhol 
(talvez o maior gênio que a Espanha produziu desde 
, Goya). Sua arte alcançou significação universal como 

expresscio das vitórias e tragédias, da vitalidade e das 
incensáveis buscas do homem do século XX, mas se 
nutrindo em muitos tributários do passado, inclusive a 
obra dos seus. grandes predecessores do passado e dos 
pintores da última parte do século XIX. 
Ao mesmo tempo Picasso absorveu muitas Lições da 
arte situada fora da tradiçcio européia - a arte ibérica 
arcaica, a arte africana. Sua vasta obra revela não 
apenas a sensibilidade do criador a temas mais amplos 
e a problemaspuramente artísticos; também 
denunciam muito sobre o homem Picasso. É um rico 
registro pessoal da vida cotidiana do artista, de seus 
estados de espírito, de suas iras, de seus dilemas. Do 
princípio ao fim esse homem de indomável vitalidade 
artística abrigou muitos paradoxos e contradições 
tanto em sua vida como em sua arte - sem no 
entanto jamais ser falso consigo mesmo ou com 
sua inspiração. 
Um traço característico desse artista revolucionário e 
iconoclasta foi, por exemplo, a maneira pela qual 

O amanhecer de um gênio 
"Mesmo se tivesse parado de pintar 
em 1907, ainda assim Picasso seria um dos 
grandes da arte do século XX" 

D
ENTRE as múltiplas facetas da opra 
do jovem Picasso, os quadros da 
fase azul e da fase rosa se desta

cam como exemplos marcantes da pureza 
de um pensamento artístico. São eles inspi
rados por um ideal humanista ainda não 
corrompido pelo veneno do ceticismo e im
buídos de fé no homem. Tais quadros se 
caracterizam, de resto, pela nobreza da pu
ra realização artística. 

O Museu do Ermitage de Leningrado e o 
Museu Puchkin de Moscou abrigam uma 
série de obras bastante representativas dos 
esforços de Picasso nesses primeiros anos 
de sua carreira. 

Somente as telas produzidas durante os 
primeiros 15 anos da atividade criadora do 
pintor estão representadas nas coleções so
viéticas. Mesmo assim elas refletem toda a 
complexidade e o caráter paradoxal da arte 
picassiana, com suas bruscas mudanças de 
imagens e de estilo. Esse breve período de 
tempo abarca as fases azul, rosa e "negra" 
do artista, com suas explorações no terreno 
do cubismo, sua paixão pelas colagens e 
suas experiências de cunho abstrato. 

O início da fase azul é geralmente asso
ciado à segunda viagem de Picasso a Paris 
em 1901. No Natal desse mesmo ano, o ar
tista volta a Barcelona com telas prontas e 
inacabadas, cujo estilo era completamente 
diferente do que o caracterizava até então. 
"A fonte da arte é o sofrimento", dizia ago
ra a seus amigos. Em seus quadros vemos 
surgir o mundo azul da solidão taciturna, 
dos párias da sociedade: doentes, mendi
gos, inválidos, velhos. Já então se observa 
no artista uma predileção pelo paradoxo, 
pela surpresa ou pelo contraste. 

4 

Os anos de 1900 e 1901 são tidos habi
tualmente como marcados pela influência 
de Toulouse-Lautrec e de Steinlen, o que 
evidencia a relação da obra picassiana c.om 
a de seus contemporâneos parisienses. 
Mas eis que Picasso volta à capital francesa 
para nela permanecer durante oito meses e 
o resultado é uma completa ruptura com a 
arte parisiense. De fato, no que diz respeito
à forma, à temática ou ao sentimento do 
mundo, a fase azul deriva diretamente da 
tradição espanhola.

A nova tendência pode ser claramente 
identificada em dois quadros das colecões 
soviéticas: A bebedora de absinto ( 1901, 
Museu do Ermitage) e O Encontro (1900, 
Museu Puchkin). Ambos se situam no li
miar da fase azul e, ao mesmo tempo que 
antecipam múltiplos aspectos temáticos ul
teriores, são a conclu�ão de todo um perío
do de buscas de Picasso, de sua evolução 
para sua própria verdade artística. 

Podemos afirmar sem vacilação que aos 
15 anos Picasso já dominava inteiramente o 
seu ofício de pintor no sentido acadêmico 
da palavra. Mas a partir de então o artista, 
levado por um espírito de inovação, busca 
seu próprio caminho através do emaranha
do de correntes e tendências da arte euro
péia do início do século XX. Nessa busca se 
manifesta um dos traços mais marcantes 
do gênio de Picasso: sua capacidade de as
similação, de apropriação das mais variadas 
correntes artísticas. 

O encontro e A bebedora de absinto da
tam desse período em que Picasso travou 
conhecimento com a escola de Paris. O pri
meiro desses quadros revela uma nítida in
fluência steinleniana: motivo, caráter popu-

lar dos personagens e um certo empasta
. mento das cores. Uma exposição de Stein

len que então se realizava em Paris forne
ceu rico material a Picasso. 

Na capital francesa Picasso vê pela pri
meira vez alguns quadros de Van Gogh, os 
quais foram para ele uma verdadeira revela
ção, conforme admitiria mais tarde. A des
coberta-da arte trágica do holandês eviden
temente influenciou a obra do espanhol: O 
encontro, por exemplo, traz a marca de 
uma tensão mórbida, de uma atmosfera 
trágica. A despeito de uma certa ambigüi
dade da cena, Picasso tenta formular aqui 
uma idéia que iria desenvolver mais tarde: é 
graças ao amor que os seres humanos po
dem se proteger da adversidade e da hostili
dade do mundo exterior. 

Na Bebedora de absinto Picasso segue o 
caminho traçado por Toulouse-Lautrec, 
com suas cenas de cafés parisienses, me
lancolicamente irônicas e de composição 
aguçada. Na estrutura pictórica desse qua
dro observa-se também a influência de 
Gauguin, de sua paleta austera e concisa e 
de seu simbolismo cromático. Mas Picasso 
imprime seu próprio acento dramático às 
imagens da tela. O que surge diante de nos
sos olhos é o mundo fechado da solidão. A 
mulher que vemos sentada à mesa de um 
café parece ter-se desligado de tudo o que 
a cerca para mergulhar num mundo interior 
de lembranças e meditações. Todavia não 
há desesperança nessa figura de mulher so
litária. O artista acredita na força do espírito 
humano. 

Paradoxalmente, como vimos, é em Paris 
que Picasso inicia a sua fase azul, tão pura
mente espanhola. Essa predileção pelas 

voltava constantemente à tradição, confrontando 
periodicamente seu trabalho com o dos grandes 
pintores do passado. Outro paradoxo: enquanto 
apreciava a vida e amava o corpo humano com uma 
vitalidade quase animal, suas representações do corpo 
são caracterizadas por brutais deformações, que 
atingem efeitos sem paralelo na arte ocidental. 

;1 expressão é tudo! - parece gritar a sua arte. Para 
Picasso vida e arte eram a mesma coisa. 

Este número de O Correio da Unesco é dedicado a 
esse incansável, contraditório e assombroso gênio 
criador. Com este número estamos cumprindo um 
mandato da Conferência Geral realizada em Belgrado 
em outubro-novembro de 1980, que registrou "a 
grande contribuição universal dada à cultura e às 
artes" por Pablo Picasso e recomendou à Unesco e 
aos Estados-membros comemararem o centenário do 
nascimento do artista de diversas maneiras, inclusive 
com um número especial de O Correio.
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Vitali Alexandrovich Suslov 

Acrobata com a bola, óleo 
(147x95cm), Paris, 1905, Museu 

Puchkin, Moscou. Quadro da 
fase rosa. 

imagens da miséria, do sofrimento e do de
sespero trágico é geralmente atribuída às 
condições de vida do pintor na capital fran
cesa e à morte de seu amigo Casagemas, 
pintor e poeta, que se suicidou em Paris em 
1901. De fato, nesses anos o artista conhe
ceu a mais negra miséria. 

Não obstante, as fontes que alimentam a 
fase azul são ao mesmo tempo mais vastas 
e mais profundas. Elas estão ligadas ao cli
ma social da época, à própria atmosfera de 
Barcelona e à visão do mundo de Picasso. 
Vale recordar que Barcelona era então um 
dos centros do pensamento anarco-revolu
cionário, o qual refletia a brutalidade dos 
contrastes sociais e a miséria que assolava 
a Espanha nessa época. Esse clima intelec
tual impregnava a vida barcelonesa com 
suas di�cussões apaixonadas nos clubes, 
suas reuniões e seus comícios. 

Os pintores e escultores costumavam 
reunir-se no cabaré Els Ouatre Gats, que 
desde a sua inauguração em 1897 servia
lhes como uma espécie de clube. Nesse 
ambiente semiboêmio, onde eram aprecia
das sobretudo a liberdade e a independên
cia e onde a compaixão pelos "humilhados 
e ofendidos" se impunha como princípio 
moral, o jovem Picasso iria desenvolver 
suas atitudes diante da vida. 

Paris não só proporcionou ao pintor uma 
infinidade de novas impressões artísticas, 
como também revelou-lhe a cínica imorali
dade da sociedade, o egoísmo dos podero
sos e a triste vida dos bas-fonds. É com a 
mestria de um verdadeiro grande artista 
que Picassso, então com 20 anos, se volta 
para esses bas-fonds da vida. Visita hospi
tais e manicômios e neles descobre os he- lrrr. 
róis de seus quadros: pobres, inválidos, va- r

O encontro, óleo sobre cartolina (51,2x55,3cm), Paris, 1900, 
Museu Puchkin, Moscou. 



·dios, párias da sociedade em suas vielas e
-sarjetas. Mas não é só a compaixão senti
mental para com eles que o artista expressa
em seus quadros; o mundo azul do silêncio
em que se movem seus personagens é mais
do que um símbolo do sofrimento, é tam
bém um mundo de orgulhosa solidão, de
pureza mor;;il.

As duas irmãs, que se encontra atual
mente no Museu do Ermitage, foi uma das
primeiras obras da fase azul. Como em qua
se todas as telas desse período, Picasso le
va em conta certas tradições da arte medie
val. O pintor sente-se atraído pelo estilo gó
tico, pela expressividade inspirada de suas
formas. Durante esses anos ele mantém es
treito contato com a tradição espanhola.
Em Toledo "descobre" EI Greco, assim co
mo antes havia descoberto Luis de Morales
no Museu do Prado em Madri. Nas obras
desses pintores ele encontra uma expressi
vidade psicológica, um tratamento simbóli
co das cores, um patético das formas e
uma alta espiritualidade das figuras que
concordam plenamente com seus senti
mentos e suas buscas. Sem dúvida há uma
lógica implídta no fato de Picasso ter senti
do primeiro a necessidade de assimilar e
reinterpretar a arte francesa de seu tempo
para depois voltar às suas raízes nacionais e
tentar ressuscitar a multissecular tradição
espanhola.

As duas irmas (p. 7, em cores) é uma
obra bastante característica da fase azul.
Picasso constrói seu quadro como um 
baixo-relevo, procurando obter o equilíbrio
e a unidade das silhuetas das duas figuras
femininas sobre um fundo azul abstrato.
Nessas duas mulheres humildemente incli
nadas uma diante da outra, quase abraça
das, vemos a tristeza,do sofrimento, um si
lencioso entendimento mútuo, um afeto
mudo e o perdão universal. Se pudéssemos
recorrer a uma analogia musical, diríamos
que se trata de um réquiem. Os pequenos
problemas quotidianos, as angústias e os
reveses do século se esfumam ante à gran
deza do universal e do eterno. Não é por
acaso que o encontro das duas irmãs está
associado à parábola da Maria e Isabel.

Outro quadro característico da fase azul e
também pertencente às coleções soviéticas
é O Velho judeu ( p. 10). Ele faz parte da sé
rie de quadros que têm por protagoni�tas
mendigos, cegos, inválidos. Neles o artista
parece lançar um desafio ao mundo dos ri
cos e dos indiferentes, dos potentados e
dos filisteus. Picasso via seus heróis como
portadores de verdades ocultas para a
maioria dos mortais e acessíveis somente à
visão interior, à vida do espírito. Não é à toa
que quase todos os personagens da fase
azul parecem não ter visão nem rosto. Eles
vivem num mundo interior: seus dedos ner
vosos, "góticos", percebem não a forma
exterior dos objetos, mas o seu sentido
oculto.

Na primavera de 1904 Picasso abandona 
definitivamente Barcelona e se instala no 
bairro parisiense de Montmartre, o que as
sinala o fim de sua fase azul. De fato, na 
monocromia azulada de seus quadros co
meçam a surgir tons rosados que em breve 
se tornam dominantes. E o início da fase ro
sa. Mas as buscas do artista não se resu
mem a uma simples mudança de paleta. Es
sa fase também é por vezes chamada de 
"circense", o que define mais precisamente 
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A bebedora de absinto, óleo (73x54cm), Paris, 1901, Museu 
do Ermita11e, Leningrado. 
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seu conteúdo. Ê na verdade um novo mun
do que surge nas telas de Picasso: o dos 
saltimbancos e artistas de circo. 

As razões dessa nova virada nas concep
ções estéticas de Picasso são múltiplas e se 
prendem às particularidades de seu inesgo
tável talento, às suas condições de vida, às 
influências do meio. Em todo caso, uma 
coisa é certa: Barcelona já não é para ele 
uma fonte de estímulo criador, e o próprio 
tema dos bas-fonds encontra-se esgotado. 
Picasso se interessa agora por valores de 
outra índole: a esperança no porvir, a fé no 
homem. Fernande Olivier passa a morar 
com ele em seu ateliê, e entre os novos 
amigos do artista figuram personalidades 
marcantes como os poetas André Salmon e 
Guillaume Appollinaire. De resto, vale assi
nalar que já então Picasso conhecia bem a 
literatura moderna espanhola e francesa e 
se interessava inclusive pela literatura russa 
(Turgueniev, Gorki). Seus novos amigos o 
apresentam aos grupos literários de Paris e 
o introduzem na vida boêmia dos pintores e
poetas de Montmartre, com sua concepção
romântica da criação artística, sua instabili
dade material e também sua atitude de soli
dariedade mútua. Ê sem dúvida a Salmon e
a Apollinaire que Picasso deve também sua
paixão pelo circo. No início de 1905, os três
são freqüentadores assíduos do circo Me
drano.

Mas seria inútil buscar em seus quadros o 
espetáculo circense. O que interessa a Pi: 
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No alto, à esquerda: As duas irmãs, óleo 
(152x 100cm). Barcelona, 1902, Museu do 
Ermitage, Leningrado. É um dos quadros 
mais conhecidos da fase azul de 
Barcelona. No alto, à direita: A família do 

acrobata com um macaco, guache, 
aquarela, pastel e nanquim sobre cartolina 
(104x75cm), Paris, 1905, Konstmuseum de 
Gõteborg, Suécia. Esse tema - com 
arlequins, acrobatas, saltimbancos - foi 
várias vezes abordado por Picasso durante 
a fase rosa (veja o artigo da p. 4). 
Embaixo: A fábrica de Horta de Ebro, óleo 
(53x60cm). Museu do Ermitage, 
Leningrado. Picasso passa o verão de 1909 
em Horta de Ebro, hoje Horta de San 
Juan, em Terragona. O artista encontra-se 
então no limiar do cubismo. Nos vários 
quadros pintados nesse lugarejo espanhol, 
como este aqui reproduzido, afirmam-se 
as técnicas cubistas: redução do espaço a 
volumes geométricos, decomposição dos 
objetos em "cubos" e abandono da 
perspectiva tradicional. Como diria pouco 
depois o poeta Guillaume Apollinaire. 
amigo de Picasso e primeiro teórico do 
cubismo, "o surpreendente aspecto 
geométrico dos primeiros quadros cubistas 
deve-se ao fato de que neles a realidade 
essencial é representada com grande 
pureza, eliminando-se o acidente visual e 
anedótico. Ao representar a realidade 
concebida, o pintor pode criar um efeito 
tridimensional. de cubo". 



CONTINUAÇÃO OA PÁGINA 6 

casso são os artistas, sobretudo os tradicio
nais acrobatas, palhaços e arlequins, com 
sua personalidade criadora. Eles nos são 
mostrados fora do picadeiro, às vezes du
rante um ensaio, mas geralmente no am
biente familiar de sua vida cotidiana. Tra
jam sempre roupas circenses que os dife-. 
renciam das pessoas comuns e que são co
mo um símbolo de outro tipo de relações 
humanas. 

Um grupo de artistas ambulantes é para 
Picasso um pequeno mundo de homens li
vres, onde existem sentimentos sinceros e 
onde não há lugar para o egoísmo nem para 
a trapaça. Todos partilham a alegria do êxi
to ou a amargura do fracasso. E o próprio 
artista se considerava um membro desse 
grupo. No Arlequim com um jarro o pintor 
aparece vestido de arlequim, sentado pen
sativo em meio aos freqüentadores de um 
café. É um arlequim, um bufão talvez, mas 
é ele que está consciente do drama da vida 
e que sente a angústia dos dias vindouros. 

Picasso compreendia com perspicácia e 
até mesmo com sofrimento as contradições 
da vida e os conflitos de seu tempo. Sabia 
até que ponto era frágil e ilusório o mundo 
de seus saltimbancos, perdido na imensi
dão do mundo real. A inquietude do pintor 
se reflete na melancolia oculta e no desas
sossego estampados nos rostos de seus 
personagens. As grandes composições da 
fase rosa, como Saltimbanques en route e 
Saltimbanques à l'étape, revelam com 
maior clareza esse sentimento de incerteza 
e de inquieta espera. 

Picasso não admite a felicidade e a har
monia senão no seio da família. Numa série 
de quadros que podem ser agrupados sob o 
título geral de A família de Arlequim, o ar
tista elabora sua própria versão da Sagrada 
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Família. Nela, o calor do amor e a ternura 
pelas crianças como que protegem os per
sonagens da crueldade do mundo real. 

Outro tema, que chega a ser predomi
nante na fase rosa, expressa·a fé do pintor 
na bondade da natureza humana. É o tema 
da amizade entre dois seres, na qual o forte 
e o experiente ajuda e protege o fraco. Po
de ser um velho palhoço sofrido e um rapa
zinho tímido, um atleta vigoroso e uma pe
quena e delicada acrobata, um homem e 
um animal, como no quadro Menino con
duzindo um cavalo {p. 10). 

A esse tipo de obras da fase rosa perten
ce um pequeno e admirável guache, Garoto 
com um cão, que se encontra no Museu do 
Ermitage. Está pintado em tons rosados, 
suaves e cálidos, e com a simplicidade e a 
concisão que iriam caracterizar o estilo de 
Picasso em 1905 e 1906. Mas como seu 
mundo psicológico e plástico é complexo e 
cheio de tensão! Dir-se-ia que o pintor se 
volta para nós para melhor mostrar-nos es
sa comovedora amizade entre dois seres in
defesos: o menino não é muito forte, mas o 
ção que o acompanha é ainda mais frágil. 
Daí o olhar triste e cauteloso do garoto: ca
be a ele defender e proteger seu confiante 
amigo da adversidade e da hostilidade 
alheia. Mas também para ele, em sua soli
dão, é muito importante o apego que lhe 
dern.onstra o pobre animal. 

Outro quadro representativo desse perío
do é Acrobata com a bola {p. 5), que se en
contra no Museu Puchkin. Essa obra expri
me admiravelmente a força do pensamento 
construtivo de Picasso. A composição e a 
estrutura rítmica do quadro se baseiam na 
confrontação, no contraste e, ao mesmo 
tempo, no equilíbrio, na unidade. Um vigo
roso atleta e uma menina frágil, a pesada 

Les Demoiselles d'Avignon, óleo (243,9 x 233",7cmi, Paris, 1907, 
doação de Lillie P. Bliss, Museu de Arte Moderna de Nova 
Iorque. O nome deste quadro, o mais famoso de Picasso 
juntamente com Guernica, não foi dado por seu autor; foi posto 
mais tarde pelo escritor francês André Salmon, amigo de 
Picasso. numa alusão maliciosa a uma rua mal-afamada de 
Barcelona, a rua de Avinyó. O quadro só foi exposto em 1937, 
tendo sido reproduzido pela primeira vez em 1925. Mas durante 
todos esses anos em que permaneceu oculto ele exerceu um 
verdadeiro fascínio. uma influência lendária sobre aqueles que o 
tinham visto. Com Les Demoise/les d'Avignon o pintor espanhol 
deu o salto gigantesco que o levaria ao cubismo, a primeira 
grande revolução artística do século XX. A partir de então 
Picasso, está em plena posse de sua liberdade e de seu gênio: já 
pode ser ele mesmo integralmente e assimilar tudo quanto foi 
feito antes dele para chegar à sua própria e personalíssima 
criação. Dentre as várias fontes de inspiração dessa obra 
singular, muitos autores destacam a escultura ibérica, com suas 
violentas transformacões do rosto (Picasso tinha nessa época 
duas estatuetas ibéri�as em seu ateliê). Nota-se também a 
presença de técnicas tipicamente fauves, talvez tomadas 
emprestadas de Matisse e Derain, amigos de Picasso. Outros 
assinalam a influência das máscaras negras, vistas por Picasso 
no Museu do Trocadéro, nas duas demoiselles da direita (veja o 
artigo da p. 29). De qualquer modo, o famoso quadro inaugura 
uma visão pictórica radicalmente nova: o artista decompõe as 
formas para reuní-las novamente segundo uma estrutura 
angular e oblíqua, totalmente antinatural. Os rostos abandonam 
toda pretensão à semelhança naturalista para se tornarem 
signos ou símbolos. Picasso empreende assim a destruição da 
velha imagem do homem. herdada de séculos de civilização, 
para tentar construir a nova face da modernidade. Les 

Demoiselles d'Avignon, obra inicialmente inspirada em uma 
anedota banal. torna-se portanto uma criação profética. Com 
sua expressão enigmática. essas demoiselles continuam ainda 
hoje nos intrigando (veja o artigo da p. 13). 

massa de um cubo e a instabilidade escor
regadia de uma bola, a monolítica figura 
masculina sentada no cubo e a delgada si
lhueta da menina que oscila como um talo 
de capim ao vento. Se um dos elementos 
do quadro fosse suprimido, toda a compo
sição estaria desfeita: sem o atleta, a meni
na perderia o equilíbrio e sem a oscilação 
desta o outro sucumbiria ao próprio peso. 

Essa tela de Picasso é particularmente 
metafórica e sugestiva. As figuras da acro
bata e do atleta, com suas conexões con
trastes, evocam o conceito da unidade e da 
oposição dos diversos princípios que regem 
a natureza, a vida, o ser humano. Mas há 
também outra série de associações mais 
profundas que lembram o simbolismo me
dieval. O atleta e a menina equilibrada so
bre à bola são, respectivamente, uma remi
niscência das alegorias do Valor e da Fortu
na. 

Já então podemos perceber uma nova 
orientação do pensamento de Picasso: o in
teresse pela nitidez clássica, o equilíbrio da 
composição e a harmonia interna. Pintado 
entre o final de 1905 e o início de 1906, 
Acrobata com a bola situa-se nos primór
dios do chamado primeiro período clássico 
de Picasso, quando ele se apaixona pela ar
te da Antiguidade e sobretudo pelos vasos 
pintados gregos. Essa guinada do artista 
para imagens nítidas, dinâmicas e de urna 
integridade harmoniosa nutria-se de sua fé 
na bondade e na razão humanas. Daí a pre-

. sença de moças e rapazes fisicamente per
feitos nas obras de 1906. Nus e fortes, 
prontos para a ação, estes últimos parecem 
sair do quadro em direção ao espectador. 
São a expressão do mundo sonhado pelo 
artista: um mundo ideal de homens livres e 
orgulhosos. 

Porém mal havia tomado Picasso esse 
novo rumo e eis que de súbito o abandona, 
corno se lhe faltassem forças, como se sua 
fé esmorecesse, dando lugar à desilusão. 
De volta a Paris no outono de 1906, após 
ter passado o verão na pequena aldeia es
panhola de Gósol, ele pinta Les Oemoiselles 
d'Avignon {p. 3), quadro terminado em 
1907. Surge então um Picasso novo e dife
rente. É como se ele tivesse iniciado a sua 
descida ao caos primitivo da alvorada da 
criação, quando ainda não havia distinção 
entre o bem e o mal, entre a beleza e a feiú
ra. Caberia perguntar se o próprio Picasso 
sabia então para onde ia, arrastado por sua 
paixão irresistível e devoradora em busca 
da verdade, pela paixão do experimentador 
que tenta encontrar formas plásticas capa
zes de exprimir o seu tempo. 

Ainda que se procure estabelecer uma di
ferença entre um Picasso supostamente 
"autêntico" e outro "inautêntico"das fases 
azul e rosa. não resta dúvida de que foi nes
ses primeiros anos que se estabeleceram os 
princípios fundamentais de sua arte, assim 
como os ideais humanistas e os temas es
senciais de sua obra. Aliás, mesmo que Pi
casso nada mais tivesse pintado depois de 
1907, seu nome estaria entre os dos gran
des mestres da arte do século XX. • 

VITALI ALEXANDROVICH SUSLOV, críllco 
de arte sov1ét,co. é vice d,retor do Museu do Er
mitage de Lemngrado e vice presidente do Con 
selho Internacional de Museus Especialista em 
história da arte na URSS e na Europa ocidental e 
em museologia, já pubhcou múmeros trabalhos 
sobre os assuntos que pesquisa e estuda. 
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Era famoso o olhar penetrante e ávido de Picasso (acima, o 
pintor em 1904, no Bateau-Lavoir de Montmartre). 
Curiosamente, como observou Roland Penrose, a alegoria do 
cego parece ter "perseguido Picasso durante toda a sua vida, 
como que a censurá-lo pelo seu extraordinário poder de visão". 
Esse tema está presente em vários quadros do início de sua 
carreira, como Celestina (abaixo), óleo (81 x60cml, Barcelona, 
1903, coleção particular, Paris, e O velho judeu (no alto, à 
direita), óleo, (125x 92cml, Barcelona, 1903, Museu Puchkin, 

1 O 

Moscou. Neste último, os olhos mortos do velho contrastam 
com o olhar negro e agudo do menino (veja também o desenho 
do Minotauro cego, p. 36). Para Picasso, ver apenas não era o 
bastante; era preciso recorrer à visão interior para que a 
percepção pudesse levar ao verdadeiro conhc:cimento. Menino
conduzindo um cavalo (abaixo, à direita), óleo (221 x 130cm), 
Paris, 1906, coleção Paley, Museu de Arte Moderna de Nova 
Iorque, é um belo exe mplo dessa m etáfora picassiana do artista 
dotado de visão interior, guia e m ago de poderes magnéticos. 

Picasso 

em 

seu século 

Rosa Maria Subirana 

Formação artistica. A 25 de outubro de 1881 em Málaga nasce Pablo Ruiz 
Picasso, filho de José Ruiz Biasco e Maria Picasso López. O casal morava na 
atual Plaza de la Merced, número 15. Don José era professor da Escola de 
Belas-Artes de San Telmo. No afã de imitar o pai, também pintor, já na pri
meira infância Pablo demonstrava em seus desenhos uma segurança de tra
ço surpreendente, aliada a grande capacidade de observacão. 

Em 1891 a familia muda-se para La Corufia, onde passará. quatro anos. Aí é 
que realmente começa a carreira de pintor do jovem Pablo. Seus dons são 
tão incomuns, e tamanha sua maestria que, segundo ele mesmo afirmou 
bem mais tarde, o pai lhe entregou seus pincéis e sua paleta e deixou de pin
tar, reconhecendo assim a superioridade do filho. 

Em 1895 o pai de Picasso troca de lugar com um colega de Barcelona, e 
antes de assumir o novo posto viaja com a familia a Málaga, com escala em 
Madri, onde visitaram o Museu do Prado para que o jovem Pablo conhecesse 
as obras dos grandes mestres. Já instalados em Barcelona o pequeno Pablo 
é matriculado na Escola de Belas-Artes de La Lonja apesar de não ter atingi
do ainda a idade regulamentar. Ê nessa escola que ela faz suas primeiras ami
zades catalãs: Manuel Ballarés, Josep Cardona e outros. As obras mais im
portantes desse primeiro período são La primera comunión (1896) e Ciencia y
caridad (1897), ambas ainda de •Jm academismo rigoroso apesar de admirá
veis para a idade do autor. 

Em 1897 a familia manda Picasso para estudar na Academia de Belas-Artes 
de San Fernando, em Madri, porém ele prefere passar o tempo percorrendo 
as ruas da capital espanhola e visitando o Museu do Prado. Em 1898, em ju
nho, ele visita Hort,1 de Ebro (Tarragona), lugar que terá grande importância 
para a sua obra. Encerrada essa visita ele volta a Barcelona, onde se instala e 
se integra ao ambiente e passa a freqüentar a cervejaria modernista Els Oua
tre Gats, aberta às mais avançadas correntes artísticas e intelectuais do mo
mento. Aí faz sua primeira exposição (fevereiro de 1900) com desenhos e re
tratos de seus amigos. Em outubro desse mesmo ano Picasso e seu amigo 
Casagemas fazem sua primeira viagem a Paris, onde Picasso entra em conta
to com a arte nova através das obras de Toulouse-Lautrec, Degas, Cézanne, 
Van Gogh, Bonnard ... Dessa primeira experiência parisiense nasceram os 
quadros E/ final dei número e Le Moulin de la Galette. 
A fase azul. Em dezembro de 1900 Picasso volta a Barcelona e daí a Málaga, 
onde passa o fim do ano. Em janeiro de 1901 volta a Madri, onde funda com 
um amigo catalão a revista Arte Joven. Em princípio de maio está de novo 
em Barcelona, mas poucos dias depois embarca para Paris, e aí fica até o fim 
do ano ( 1901), quando regressa a Barcelona. Nesse período produz-se nele 
uma mudança de estilo: em sua pintura predomina um monocromatismo 
azulado e a representação de mães e pessoas pobres ou miseráveis. Ê o início 
da chamada fase azul. Em fins de 1902 o pintor faz nova viagem a Paris, mas 
logo volta a Barcelona. O predomínio do azul começa com as obras inspira
das pela morte de seu amigo Casagemas e culmina com La vida, executada 
na mesma época em que foram pintadas Desamparats (Desamparados), La 
Celestina e E/ viejo guitarrista, todas de 1902. (Sobre essa fase veja o artigo 
da p. 4). 

Montmartre e a fase rosa. Em abril de 1904 Picasso abandona definitiva
mente Barcelona como lugar de residência e se instala em pleno Montmartre, 
em Phris, no local que vai ficar conhecido pelo nome de "Bateau Lavoir". 
Pouco depois conhece Fernande Olivier, com quem vive até 1911. A partir 
daí predominam em seus quadros os tons rosados - é a chamada fase rosa. 
A temática também muda. Ele abandona a pintura de seres pobres e desam
parados e passa a se inspirar principalmente em figuras e cenas de circo (arle
quins. acrobatas. saltimbancos). Exemplos importantes dessa fase são A fa
mllia do saltibanco ( 1905), A morte de arlequim ( 1905), A famllia do acrobata 
com um macaco (p. 7, em cores). (Veia artigo da p. 4.l 

"Les Demoiselles d'Avignon" e o cubismo. Em 1906 -1907 a pintura de 
Picasso sofre transformação fundamental. No Retrato de Gertrude Stein 
nota-se uma intensificação dos elementos formais. Nessa mesma linha ele 
fez o seu Auto Retrato (o pintor com a paleta) em 1906. (p. 2.) No ano se
guinte, depois de muitos esboços e estudos, ele termina Les Demoiselles 
d'Avignon, quadro de transição mas de capital importância, porque nele 
transparece o projeto picassiano de tirar do objeto os elementos formais, a 
estrutura, ponto de partida do cubismo que já está nascendo em sua mente. 
(Veja artigo da p. 13). 

Picasso fica conhecendo Georges Braque, com quem vai colaborar na fun
dação e desenvolvimento do cubismo. Inspirando-se em Cézanne, pinta uma 

série de naturezas-mortas nas quais as formas são simplificadas, tendendo 
para a geometrização. A partir de 1909 as possibilidades do cubismo são ex
ploradas com maior profundidade. Ê a fase do cubismo analftico, diverso do 
cubismo sintético que se seguiu. (Veja artigo das p. 20 e 23.) 

Em fins de 1909 o pintor volta a Horta de Ebro, onde faz suas primeiras pai
sagens cubistas (veja p. 7, em cores). Quando passa a aplicar esse processo 
aos retratos, a imagem se decompõe em uma série descontínua de planos 
cortados. A Cabeça de mulher de 1909 é um bom exemplo, como também os 
retratos de seus amigos e marchands Kahnweiler, Vollard (p. 26, em cores), 
Uhde. 

Na fase do cubismo sintético o artista abandona a fragmentação dos volu
mes e introduz cores chapadas e formas elementares. Em fins de 1912 apare
ce a primeira collage, técnica que utiliza na composição papéis e recortes de 
jornal. Exemplos típicos dessa fase são o Retrato de menina e Viva a França. 
Ao estourar a I Guerra Mundial, Pica�so está em Avignon em companhia de 
Eva Gouel, que havia tomado o lugar de Fernande Olivier. Em fins de outubro 
regressam a Paris. 
O teatro e a fase clássica. Em 1916 o então jovem escritor Jean Cocteau 
convence o artista a colaborar com ele e com Erik Satie. em um trabalho para 
os balés russos de Serge Diaghilev. Para esse trabalho, Parade, Picasso faz o 
pano de fundo, os cenários e o vestuário. O pintor casa-se com Olga Koklo
va, bailarina de Diaghilev. Desse casamento nasce um filho, Paulo, em 1921. 
Nessa época Picasso faz uma série de "pinturas escultóricas" fortemente im
pregnadas de classicismo. A obra mais representativa desse novo estilo é 
Mulheres na Fonte, de 1921 (páginas em cores). 
Surrealismo e escultura. Em 1924 Picasso trava relações com o movimen
to surrealista, mas não adere a ele. Picasso e os jovens surrealistas coincidem 
em uma concepção de fundo: a arte expressa o que a natureza não pode ex
pressar. Mas as diferenças entre eles eram importantes: para os surrealistas 
Picasso estava por demais apegado ao mundo exterior, ao objeto, e por de
mais afastado do mundo dos sonhos. 

Em 1925 o artista inicia um novo gênero de abstração, aproveitando as 
descobertas da fase cubista. Desse período são A dança (p. 27, em cores), O 
ateliê da modista e Mulher sentada (1927). O interesse pelo volume e pela 
massa, que reaparece em suas obras, leva-o a se preocupar novamente com 
a escultura. (Veja artigo da p. 38.) 
Guernica. Em 1935 o casamento com Olga chega ao fim. Sua companheira 
agora é Marie-Thérese Walter, de quem tem uma filha, Maya. Ê uma época 
difícil e agitada da vida de Picasso. Em 1936 estala a guerra civil espanhola. 
No ano seguinte-ele realiza as água-fortes de·Sonho•e•mentira de Franco e 
sobretudo seu grande mural Guernica (p. H:i-"I 7). (Veja artigo da p. 14.) 
A II Guerra Mundial. Em 1939, ano em que explode a li Guerra Mundial, Pi
casso se instala em Royan, perto de Bordéus, onde pinta uma série de paisa
gens carregadas de colorido e de vitalidade. Durante a ocupação volta a Paris 
e se encerra em seu estúdio. Ê desta época uma série de retratos de mulheres 
sentadas, principalmente de sua nova companheira, Dora Maar (p. 28, em 
cores e 49). Picasso se interessa pela litografia e inicia relações com Françoi
se Gilot, com quem terá dois filhos, Claude e Paloma. Em 5 de outubro, após 
a libertação de Paris, o jornal L 'Humanité anuncia a adesão de Picasso ao 
Partido Comunista. Desse compromisso político nascerão em 1951 e 1952 
três grandes quadros, Massacre na Coréia, A _querra e A paz (p. 41). Em 1949 
pedem-lhe um trabalt,o para o Congresso Mundial da Paz, a se realizar em 
Paris. Ele escolhe uma litografia de uma pomba feita em janeiro desse ano. Ê 
a famosa "pomba da paz", que dará a volta ao mundo. 
"As m eninas" e o mediterraneísmo. Em 1950 Picasso doa à população de 
Vallauris, no litoral francês do Mediterrâneo, o grupo escultórico O homem 
do cordeiro. Nessa cidadezinha ele havia-se iniciado na arte da cerâmica em 
1947. O artista se dedica a recriar obras de grandes pintores do passado, com 
o Retrato de um pintor segundo EI Greco ( 1950), Moças às margens do Sena 
segundo Coubert (1949). Em 1957 empreende o ciclo das Meninas segundo o 
quadro de Velázquez. (Veja artigo da p. 41.) Em setembro interrompe esse 
trabalho obsessivo para se distrair pintando as pombas que vê de sua janela. 
A luz e o colorido do Mediterrâneo impregnam as telas que executa então 
com grande destreza. 

Últimas obras. Em 1961 Picasso se casa com Jacqueline Roque e se insta
lam na mansão NotrP-Dame-de-Vie, em Mougins, seu último domicílio, perto 
de Cannes. Em fev�reiro de 1963 Picasso se encerra em seu estúdio, obceca
do pelo tema de .J pintor e seu modelo, e no fim do ano já havia pintado 50 
telas sobre ele. Nas telas dessa época Picasso põe em discussão o seu ofício 
de pintor, introduzindo-nos em seu mundo pessoal e mostrando-nos sua luta 
por agarrar a essência de seu trabalho. Entre março e outubro de 1968 realiza 
uma série de gravuras que ficaram conhecidas como a Série erótica (347 ao 
todo). Três anos depois executa outra série de 156 gravuras sobre temáticé 
semelhante. Em 1972 Picasso volta a vista para si mesmo pela última vez, 
com um Auto-retrato. 

Morre a 8 de abril de 1973 em Mougins e é enterrado em seu castelo de 
Vauvenargues, perto de Aix-en-Provence. 

ROSA MARIA SUBIRANA é diretora do Museu Picasso de Barcelona, pro
fessora de arte, consultora da Unesco e membro do conselho executivo da 
Comissão Internacional de Museus de Arte Moderna do Conselho Internacio
nal de Museus. O Museu Picasso de Barcelona, cujas coleções incluem obras 
dos primeiros tempos do artista, foi fundado graças a doações do próprio Pi
casso, de seu secretário Jaime Sabartes, de inúmeras outras personalidades 
e de aquisições feitas pela Prefeitura de Barcelona. 
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Demoiselles 
d'Avignon 

,,

Uma revolução da imagem 

A 
ruptura que Picasso. provocou pro

positalmente com a ordem tradicio
nal em 1907, quando pintou com 

traço firme Les Demoise//es d'Avignon, 
marcou o nascimento de uma nova ordem 
cujas conseqüências repercutiram fundo na 
própria paisagem de nosso presente. A par
tir de Picasso começam a se desenvolver 
uma nova sensibilidade e um novo instinto, 
uma visão renovada das coisas e de nossa 
história. 

Quem ainda discute o artista malaguenho 
ou questiona a validade de sua arte (a eter
na e pueril cantilena de que Picasso teria 
vindo ao mundo com a missão única de 
zombar do próximo) não atenta para o fato 
de que o lugar mesmo onde se armam as 
discussões (sala de aula, salão de conferên
cia, café, supermercado ou aeroporto) foi 
geralmente projetado e construído segundo 
premissas picassianas, mais ou menos ge-

Santiago Amón 

nuínas ou bastardas, mas de qualquer for
ma picassianas; não foi o próprio Le Corbu
sier quem reconheceu que toda a sua arqui
tetura se devia a uma natureza-morta de Pi
casso? 

"Picasso: neste nome simbólico - es
creve Jean Cocteau � o público resumiu 
todo o espanto e toda a indignação que a 
arte moderna lhe inspira." Em verdade o 
público nem se espanta nem se indigna. Os 
porta-estandartes da indignação são ou
tros: são os que vêem na arte moderna e no 
símbolo picassiano a frustração definitiva 
de um passado qüe eles desejariam impere
cível, a imutabilidade de um ontem que 
gostariam de impor como muralha ao curso 
inexorável da história. 

Essa atitude aparentemente pueril mere
ce atenção e estudo. A violenta indignação 
frente à arte moderna, e mais _ainda frente 
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ao símbolo picassiano guarda razão direta 
com a afirmação daquela e com a transcen
dência deste em sua feliz (para eles infeliz) 
capacidade de renovação. Do contrário, 
por que tamanha indignação para com o 
aparecimento e a evolução da arte moder
na? Por que concentrar o fogo maior no no
me do seu primeiro e mais autêntico cria
dor? Essa indignação se ergue contra a utili
zação de gêneros, formas e estruturas que 
impedem o retorno a um passado glorioso, 
e impedem até mesmo a fruição da nostal
gia desse passado. Todo o peso da execra
ção recai sobre Picasso porque eles (os in
dignados) sabem perfeitamente que a cabe
ça, o aríete, o causador primeiro desse rom
bo irreparável na muralha da história foi o 
genial malaguenho. 

Não há nenhuma dúvida de que a arte 
moderna mantém coerência com o resto da Irri. 
r-ealidade contemporânea. Essa sintonia dar 
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"O objetivo era destruir a velha imagem do homem ... e Picasso 
escolheu seu próprio rosto. Acima: 1) detalhe de uma fotografia 
de Picasso tirada em 1955, com 74 anos; 2) os olhos do Auto-re
trato com a paleta, de 1906 (p. 2); 3) os olhos da figura central 
de Les Demoise/les d'Avignon. de 1907 (p. 8. em cores). À 
esquerda, Picasso fotografado em 1949, enquanto desenhava no 
ar um centauro. com uma lanterna. 



lrrr.. arte nova com o pulsar da história contem
,- porânea é um fato inegável, que se mani

festa pela primeira vez em uma obra con
creta, Les Demoiselles d'Avignon, e se de
senvolve em seguida através da ação vigo
rosa de um punhado de grandes artistas. 

Foram esses artistas de um passado re
cente ( Picasso e seus companheiros) que 
souberam discernir com admirável senso 
antecipatório (a realização concreta de Les
Demoiselles d'Avignon antecede 10 anos a 
revolução russa) o quando e o como de 
uma expectativa iminente de um novo mo
do de realidade e de vida. "Somente Picas
so - exclama Gertrude Stein - percebeu 
que a realidade do século XX nada tem a 
ver com a do século XIX, e fez isso pintan
do." Picasso abriu caminho à visão de uma 
era de renascimento, de uma concepção re
novada do homem e da sociedade, e dedi
cou-se a divulgá-la sem demora e sem ape
lar para recursos alheios a sua maneira de 
ser - ele o "fez pintando". Morte ao bom 
gosto! - gritou Picasso enquanto se ocu
pava febrilmente em plasmar na própria 
composição das Demoiselles d'Avignon (p. 
8, em cores) a maior ousadia que até então 
a história da arte nem conhecera nem ima
ginara, descobrindo no seu fazer o seu ·pró
prio contra-fazer, o grito sem surdina do 
proibido, a descarnada exibição, oculta du
rante séculos, do inconveniente, do impró
prio ao refinamento, ao êxtase ou ao luxo, e 
muito menos ao ornato, ao fausto e ao de
corum. 

Fica assim apenas esbocada a força pro
vocadora, agressiva, que vai em linha reta 
da tela picassiana aos olhos de quem a vê. 
A negação total do "bom gosto" que logo 
depois seria adotada por futuristas, dadaís
tas, expressionistas, etc., partiu de Picas
so, não no discurso de um manifesto agres- ' 
sivo mé;ls na elaboração paciente de uma 
obra, no esqueleto e nas caretas das Oe

moise/les d'Avignon, cuja existência por si 
só exerce maior provocação que todas as 
imprecações impressas na crônica das van
guardas do século. 

Picasso é história, podemos dizer. Picas
so é a história de nossa história, a história 
de nosso transplante e nova inserção no 
mundo, a história de nosso ver. Porque no 
dizer de Rafael Alberti "ele veio ao mundo 
para o sacudir, virá-lo pelo avesso e dar-lhe 
olhos novos". 

Os biógrafos da escritora norte-america
na Gertrude Stein cantam que, apenas es
boçado o retrato que Picasso fez dela em 
1906, ela não pôde conter sua admiração. 
Picasso exigiu mais 80 e tantas sessões, ao 
fim das quais, depois de corrigir e de borrar 
a maior parte da tela, deixou Paris por al
guns meses; só na volta, sem a presença 
nem a ciência de Gertrude Stein, ele pôde 
retomar e concluir o retrato. Ao vê-lo Ger
trude não pôde esconder a surpresa nem a 
dúvida quanto à s�melhança com o mode
lo. Segundo alguns biógrafos, Picasso se li
mitou a apontar a tela e dizer: "Não se 
preocupe; um dia você se parecerá com 
ele." A famosa resposta de Picas�o tem re
cebido muitas interpretações. Por que não 
entendê-la em sua significação plástica 
mais singela e não lhe atribuir a qualidade 
de reflexo da natureza direta, sensível e 
franca que caracteriza a maneira de ser do 
pintor e que sempre transparece em sua 
obra? 
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Les Demoiselles d'Avignon sintetizam to
das as pesquisas desenvolvidas por Picasso 
em 1906 em torno da "imagem e semelhan
ça" do homem, definem a refutação subs
tancial do passado e iluminam uma idade 
renascida na qual gesto e olhar humanos, 
surpreendidos até o assombro, divisam os 
contornos de um novo horizonte. "Um dia 
você se parecerá com o seu retrato." Esse 
dia, o grande dia da subversão dos valores 
anunciado por Picasso no alvorecer de 
1906, chega um ano depois, no testemunho 
irrevogável das Demoiselles d'Avignon. A 
partir daí todo rosto lembrará o delas e o de 
seu criador. Porque o criador escolheu sem 
hesitação o seu próprio semblante, des
montou-o e o recompôs no violento sacole
jo que deixou em pele e ossos essas cinco 
figuras patéticas. 

Quem não percebe no Auto-retrato do
pintor com a paleta, de 1906 (p. 2), o espe
lho fiel das duas figuras centrais que olham 
e cujo olhar contamina as outras três com
panheiras na presença insultante das Oe

moiselles d'Avignon? (Veja a p. 13.) Um só 
é o gesto, idênticos são os olhos, seme
lhante a luz, análoga a tonalidade. A com
paração salta de imediato. A semelhança é 
tão óbvia que qualquer pessoa poderá com
prová-la. Basta justapor o rosto do Pintor 
com a paleta (ou outros tantos auto-retra
tos de 1906 ou 1907) ao das duas moças 
que ocupam o centro da cena: são réplicas 
mútuas. 

Se o objetivo de Picasso era demolir a ve
lha imagem (imago et sim,litudo) do ho
mem, ele escolheu seu próprio rosto para 
nele perpetrar o maior dos agravos, que de
pois vai-se tornar reparação completa e pre
cursora de toda uma era. Picasso escolheu 
sem reticências a resposta fidedigna de seu 
rosto, a identidade civil de seu retrato. On
de encontrar, na hora espectante da grande 
experiência com o semblante humano, um 
rosto mais afim, mais próximo; mais fami
liar, irmão gêmeo de si mesmo, do que o 
rosto imperturbável do espelho? 

Picasso é portanto história, tanto pela re
futação sistemática do passado como pelo 
grande rombo que as Demoise/les d'Avig
non abriram e continuam abrindo nas mura
lhas do futuro. Se ontem Picasso não teve 
piedade de seu próprio passado nem de seu 
próprio semblante, também não terá consi
deração hoje pela caudal transbordante da 
história. Ele foi o atacante feroz, implacá
vel, impiedoso, que demoliu de norte a sul 
o vitral da idade antiga para com os cacos
recompor um semblante novo e uma nova
paisagem. Entre o ziguezague cintilante das
Demoise/les d'Avignon ele traçou os riscos
fundamentais de um rosto novo com o
qual, a partir de agora, você (e você, e vo
cê) se parecerá. Porque a ele se assemell:ia
rão todos os rostos, começando pelo do
autor da tela, e de sua estrutura irá nascen
do pouco a pouco o olhar novo do homem,
suas novas perspectivas da realidade, sua
renovada faculdade de apreciação, a força
mesma de seus hábitos. •

SANTIAGO AMÔN, poeta, historiador e crítico 
de arte espanhol, colabora em vànas publ1cacões 
espanholas e estrangeiras. E autor de uma séne 
de biografias de artistas, entre as quais uma de 
G1otto, e de ensaios sobre arustas espanhóis 
contemporâneos. E autor também de um hvro 
sobre Picasso publicado em Madr(/973. 

O martírio 

E
M princípios de janeiro de 1937 Pablo 
Picasso recebeu do governo da Re
pública Espanhola a encomenda de 

uma grande tela ou mural para o pavilhão 
espanhol da Exposição Internacional de Pa
ris, a ser inaugurada depois do meado do 
mesmo ano. 

A 8 de janeiro Picasso fez u·ma gravura 
múltipla (uma chapa dividida em nove se
ções), contando uma historieta ou fábula 
que chamou de Sonho e mentira de Fran
co, de intenção marcadamente caricatural. 

No mesmo dia 8 o artista começou uma 
segunda chapa, também dividida em nove 
seções, das quais possivelmente só preen
cheu uma, elaborando mais duas no dia se
guinte. Os seis quadrados restantes foram 
executados posteriormente à realização de 
Guernica ou durante os dias em que o artis
ta dava os últimos retoques a essa tela. 
Nessa chapa, como na primeira, o persona
gem central é o touro (executado no dia 9). 

Passam os meses de janeiro, fevereiro, 
março e grande parte de abril e Picasso per
mance inativo quanto à encomenda, como 
se lhe faltasse inspiração ou não encontras
se ele o tema adequado. No dia 26 de abril 
de 1937 a aviação nazista, com o benepláci
to de Franco, bombardeia a população bas
ca de Guernica, consumando assim o ato 
que foi considerado o primeiro bombardeio 
totalitário da história. 

O Times de Londres de 29 e Ce Sair de 
Paris de 30 (de abril) dão a notícia com des
riachos de seus correspondentes. No dia 1? 
de maio Picasso faz os primeiros croquis ou 
projetos sobre o tema. 

Por que Guernica? Por que foi esse o te
ma a inspirar Picasso, e não outro? A guer
ra civil durava havia mais de nove meses, 
com muitos episódios bélicos de enverga
dura capazes de despertar atenção e até a 
paixão, como os ocorridos na frente de 
Aragón e na defesa de Madri. A 13 de feve
reiro de 1937 as tropas de Franco entraram 
em Málaga, e Picasso afinal era malague
nho. Mas nem esse fato parece havê-lo co
movido ao ponto de forçá-lo a sair de si 
mesmo. 

Como entender então que o bombardeio 
de Guernica o tivesse inspirado? Que dife
renca existe entre esse bombardeio e os 
aco

.
ntecimentos bélicos apontados antes? 

A meu ver, a dessemelhança é muito clara. 
A frente de Aragón, a defesa de Madri, a 
queda de Málaga são episódios de uma lu
ta fratricida que talvez tivesse repugnado a 
Picasso. Em todo caso são batalhas ou con
tendas em que, com maior ou menor desi-. 
gualdade militar, homens lutavam contra 
homens. Em Guernica não. O bombardeio 
de Guernica era a ostentação flagrante de 
forças prepotentes contra a população civil 
indefesa. É como se um boxeador profissio
nal quisesse fazer alarde de sua força ata
cando brutalmente uma criança ou um ve
lho. A contemplação de um espetáculo se
melhante nos encheria de espanto e de in
dignação. A reação de Picasso ante o bom
bardeio de Guernica foi uma reação moral. 

Antes de tratarmos do quadro propria
mente dito, cabe uma pergunta: em que 

dos inocentes 

• 

uern,ca 
Josep Palau Fabre 

Às vinte para as cinco da tarde de 26 de abril de 1937, em plena guerra civil espanhola, os 
aviões da Legião Condor, forças nazistas a serviço de Franco, bombardeiam Guernica, a 
cidade santa dos bascos. Entre os escombros, os mortos e os feridos contam-se aos 
milhares. O primeiro bombardeio terrorista de uma cidade desmilitarizada provoca um 
escândalo internacional cujos ecos ainda perduram. Para protestar contra esse crime, 
Picasso recorre à sua arte genial. Na foto, Guernica em ruínas. 

ponto de sua vida e obra se achava Picasso 
quando começou a grande tela? Nos quatro 
anos anteriores a Guernica assistimos à ela
boração pelo artista de uma mitologia medi
terrânea muito pessoal, centrada na figura 
do Minotauro. Nem é preciso dizer que o 
Minotauro é Picasso. Essa figura mitológica 
serve ao artista para nos dizer em lingua
gem cifrada muitos segredos de sua vida ín
tima. A grande água-forte Minotauroma
quia (p. 36) de 1935 parece sintetizar a pro
blemática anterior, pois é em 1935 que os 
diversos motivos que originaram essa lin
guagem cifrada explodem definitivamente: 
nesse ano se consuma o rompimento do 
pintor com sua mulher Olga Koklova e nas
ce Maya, filha de Marie-Thérése, com 
quem ele mantinha relações clandestinas 
desde 1927. 

Muito mais próximo da execução de 
Guernica está o quadro Meninas brincando 
à beira-mar (12.2.1937), no qual vemos a 
culminação de um processo iniciado anos 
antes: explicar o ser humano por meio de 
estruturas mais ou menos como as estrutu
ras ósseas, e cuja descoberta, agora total
mente amadurecida, pode ser considerada 
fruto da combinação cubisn:,olsurrealismo. 

Podemos supor também que em abril de 
1937 Picasso já tivesse iniciado a série de 
desenhos infantis destinados a distrair sua 
filha Maya. Tanto aquelas estruturas como 
o desenho ingênuo estão presentes no mu
ral, as estruturas no pescoço do cavalo, o
desenho no pássaro ou pato de bico ergui
do guinchando.

Mas há um elemento com o qual Picasso 
vai lutar denodadamente no momento de 
empreender sua grande aventura plástica: a 
eliminação dos símbolos que constituíam a 
base de sua linguagem anterior para dar lu
gar a uma natureza mais despojada e sentir
se ele mais desnudado face à tragédia que 
se propõe representar. 

Outra pergunta obrigatória: Por que Pi
casso, nesse momento doloroso, não cria 
um estilo novo, ou uma nova modalidade 
em sua arte, não ancora sua inspiração em 
um molde totalmente inédito, como fez 
tantas vezes ao longo de sua carreira, pro
vocado por uma mulher ou por um aconte
cimento, e vai agora recorrer ao passado? 

A meu ver, a resposta está na prioridade 
da motivação ética sobre a artística. A in
dignação que invade Picasso nesse mo
mento é por demais intensa para permirtir
lhe pensar em estilos ou se entregar a elu
cubracões estéticas. Aqui- está formulado 
com grande profundidade o problema da 
arte engajada. 

Seja como for, Picasso arrasta ainda o 
peso dos símbolos nos quais extravasara 
sua personalidade quando faz os esboços 
iniciados a 1? de maio: neles aparecem ain
da as marcas dessas linguagem alusiva, 
mas das quais vai-se desvencilhando aos 
poucos e não sem esforco. A luta é visível 
na antinomia touro-cavalo, com a qual pre
tende a princípio representar respectiva-1rrr,,.
mente o povo espanhol e o fascismo. Aliás, r
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Guernica. óleo (349,3 x776,6cm), Paris. 1937 . Nos anos 40, o imenso quadro de Picasso foi 
emprestado, com o consentimento do artista, ao Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. 
Picasso declarou em mais de uma ocasião que Guernica devia retornar à sua pátria, a 
Espanha, quando as liberdades democráticas fossem restabelecidas no país. Hoje o 
caminho está aberto para o retorno �a obra, que segundo as previsões deverá ocorrer no 
início de 1981. Segundo a vontade expressa de seu autor, o quadro ficará exposto no Museu 
do Prado em Madri, onde Picasso havia conhecido no final do século passado as obras dos 
grandes mestres da pintura. Guernica ficará rodeado por dezenas de estudos e esbocos 
preparatórios ou posteriores ao quadro. 

� o cavalo é a única figura que se torna pro
blemática, por isso aparece ou em lingua
gem 'burlesca. ou forçadamente pueril, ou 
com expressão antipática e repelente, ou 
reduzido à forma mais simples. Finalmente 
a figura de um cavalo trágico, que remonta 
à juventude do artista, se impõe às elucu
brações anteriores. que não se encaixavam 
na tragédia. Picasso elimina os símbolos e 
nos dá personagens nus e crus. Porque afi
nal o touro e o cavalo, dois animais familia
res em toda a Espanha, serão também dois 
personagens da tela. 
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Mas os croquis não nos dão as caracte
rísticas da tela; mesmo o do dia 9 de maio 
(croqui n? 15), que é o mais próximo da es
trutura definitiva, não nos permite prever o 
acúmulo de estilos que aparece no trabalho 
final. 

Há portanto um afastamento entre os 
croquis e a realização, devido não só às me
didas (Guernica mede 7,76 por 3,49m) ou 
às proporções (os primeiros desenhos eram 
quase quadrados) ou ao meio de expres
são, mas ainda porque Picasso, uma vez 
diante da tela, se responsabiliza, sente a 

gravidade do empreendimento que lhe foi 
encomendado e que ele aceitou quase co
mo se se tratasse de um repto pessoalmen
te imposto. 

Uma vez entregue à realização do qua
dro, este só vai adquirir sua verdadeira fei
ção a partir do momento em que o artista 
entra na fase da pintura propriamente dita. 
Em seu estágio primitivo, tal como foi regis
trado na primeira fotografia de Dora Maar, 
o quadro é um desenho enorme, muito 
maior que os anteriores, executado já com 
o pincel, mas ainda um desenho. A partir 
desse momento Picasso empreende uma 
verdadeira operação mágica, que consiste 
em invocar todo o seu passado de pintor e 
atualizá-lo. Com esse gesto poderia parecer
que, em vez de ter avançado, dando um 
passo adiante e criando um estilo novo, Pi
casso na verdade retrocedera. Acreditamos
que sua atitude teve um duplo significado.
Como o seu passado já era um passado glo-

rioso, coroado por inúmeras vitórias (fase 
azul, fase rosa, cubismo, colagens, curvis
mo, etc.), ele queria dar à causa que defen
dia o melhor de si mesmo, e o melhor que 
pode oferecer como compensação ao holo
causto de Guernica é o seu passado de pin
tor. Nesse transe Picasso se mobiliza, se 
converte em soldado; sua arte se engaja; 
seu passado, que parecia meramente esté
tico, se compromete em seu presente, se 
torna ético. Mas se compromete livremen
te. Torna-se patente agora que, se não ti
vessem existido as etapas anteriores, e se 
elas não tivessem sido executadas com ple
na liberdade. Guernica não existiria, não 
poderia existir. Assim, o problema da liber
dade e o do engajamento artístico não só 
não são contraditórios mas se iluminam e 
se ajudam mutuamente. 

Graças à operação anterior, quase de 
mago ou de demiurgo, Picasso consegue 
reunir em seu mural desde o realismo e a fa-

se azul até suas recentes experiências sur
realistas e naives. Mas o cubismo e a pintu
ra chapada são os dois elementos de liga
ção do conjunro. 

A antinomia touro-cavalo desaparece e 
todos os personagens presentes no quadro 
terão o mesmo signo: o de vítimas. Mas o 
outro elemento do drama que a princípio se 
queria ligar ao cavalo não desaparece de to
do: vai pesar de maneira global sobre o es
petáculo que estamos presenciando. Com 
efeito, se olharmos Guernica com olhos de 
análise plástica veremos que o quadro é fe
chado na parte inferior, limitado pelos lados 
e aberto em cima. Ou ase todos os elemen
tos de composição contribuem para criar de 
uma forma ou de outra numerosas brechas 
ou aberturas para o alto; o rabo e os chifres 
do touro, os braços da mulher que cai, o re
linchar do cavalo, a mulher da lamparina 
que nos quer absorver como um ciclone in
vertido, etc. 

Todos os elementos anteriores dão ao 
quadro um segundo centro de gravidade, 
situado fora do espaço material dele, ali on 
de sabemos que se origina o que está acon 
tecendo, ali onde se escondem os aviões 
causadores do estrago que estamos vendo. 
Nesse sentido podemos dizer que o quadro 
sobe cada vez mais, e que se suas propor 
ções materiais são retangulares, psicologi 
camente isso é compensado e até superado 
pela .altura. 

Dito isso, resta outro mistério a ser escla 
recido. Como se explica que elementos tão 
díspares como o realismo, o cubismo, o 
surrealismo, o curvismo, as colagens te
nham podido se irmanar e viver harmonica
mente e até formar uma unidade? Só en
contro uma resposta, que é a de considerar 
que a paixão de Picasso, a temperatura in
terior alcançada por sua inspiração conse
guiu fundir os elementos antes dispersos 1rr,,. 
ou antagônicos, à semelhança do fogo que r
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li. em altas temperaturas consegue fundir os 
, materiais mais diversos.

Até aqu·i vínhamos fazendo uma análise 
rápida da gestação e da plástica de Guerni

ca; mas não podemos encerrar estas notas 
sem antes nos referirmos a suas dimensões 
terrivelmente atuais, que o tornam ainda 
mais impressionante. 

Por pouco que observemos o croqui n? 
15, de 9 de maio, que me parece o mais 
amadurecido, e quando olhamos os dois 
primeiros estágios do quadro segundo as 
fotografias de Dora Maar, verificamos que 
havia a principio a intenção manifesta de in
troduzir na composição um braço erguido 
com o punho fechado (p. 19). Esse punho 
era significativo: queria dizer que o que es
tava acontecendo não tinha perdão de 
Deus, clamava vingança aos céus. Ao elimi
nar o punho, Picasso afasta a idéia de vin
gança. Acho que foi uma decisão muito 
consciente. Sem ele a tela fica sendo unica
mente uma queixa desesperada dos seres 
que sofrem por causa de uma destruição 
bárbara e injusta. Converte-se na queixa de 
Picasso. 

Alguns elementos plásticos da obra, os 
inúmeros gritos desesperados que se ouve 

nela, e especialmente o pescoço alongado 
da mulher que se arrasta são o equivalente 
plástico de certos elementos tipicamente 
andaluzes, de algumas notas desgarradas, 

JOSEP PALAU I FABRE é poeta, ensaista, his
toriador e teatrólogo espanhol. Natural da Cata
lunha e amigo de Picasso, escreveu muito sobre 
o pmtor, inclusive um estudo exaustivo intitulado 
Picasso vivo 1881 1907. Este artigo sobre Guerni
ca é um resumo de sua intervenção no congres
so sobre a obra e a personalidade de Picasso, 
reahzado ano passado na Universidade Interna
cional de Santander, Espanha. 

intermináveis, de sua música cantada. Nes

se sentido Guernica me parece o canto pro
fundo de Picasso, seu cante jondo. Os ele
mentos culturais (no sentido étnico do ter

mo) mais recônditos do artista, os que re

montam a sua infância e mesmo a seu pas
sado ancestral, emergiram nele com seu 
passado de pintor. 

Sempre achei que a obra de Picasso é em
seu conjunto a mais representativa do ho
mem do século XX, devido à multiplicidade 
de estilos ou épocas que abrange, cada 
qual refletindo uma forma distinta de huma
nidade. Hoje todos os homens sabem que 
existem outros homens que abrigam cren
ças, formas de viver, ritos, costumes, mo
dos de falar, pigmentos e outras caracterís
ticas diferentes das deles. Só há duas ma
neiras de resolver tantas diferenças: com a 
guerra, se achamos que só nós estamos de 
posse da verdade, enquanto os outros es
tão errados; ou com a tolerância e a com
preensão, se achamos que as formas de ser 
dos demais são tão válidas como a nossa; e 
que, tivéssemos nascido em outro lugar ou 
em outras circunstâncias, outras seriam 
nossas crenças e nossa escala de valores. A 
diversidade da obra de Picasso corresponde 
a essa diversidade humana, e por conse
guinte ele assume as diferenças e as contra
dições até o limite do possível. 

Sendo Guernica sem sombra de dúvida 
um compêndio do passado artístico de Pi
casso, a diversidade de estilos e de épocas 
presente nele nos mostra que as formas 
mais díspares e antagônicas de vida podem 
conviver e podem-se reformular ao contato 
umas com outras. Assim, Guernica não é 
um quadro bélico, é um quadro que propõe 
a convivência humana. E até parece nos di
zer - se levamos em conta seu processo 

de criação - que para alcançar essa convi
vência precisamos aplicar a mesma força, a 
mesma paixão que seu autor aplicou para 
conseguir a coesão em sua obra. Essa pai
xão se chama amor. Foi o amor pelos seres 
que sofriam, pelos que foram brutalmente 
massacrados que levou o artista a produzir 
sua obra mais imortal. • 

Um grito de cólera 
ra trás, as mãos e as pernas dos caídos saindo 
para fora, como se quisessem furar a tela. 

Há portanto na enorme composição um vi
goroso dinamismo e uma imobilidade austera e 
cruel. Ê um cálculo exaltado e elaborado até à 
loucura. Esse silêncio faz pensar em alaridos 
terríveis, em um vazio. Os contrários que 
atuam juntos compõem a tela com medonha 
tensão. E

STOU absolutamente convencido de 
que a função primacial da arte é liberar 
uma vitalidade essencial em todas as di

reções e desafiar e combater o lugar-comum, o 
estabelecido. 

Jamais devemo-nos conformar com o status 
quo. A vida humana está violentamente trans
tornada desde suas origens. Ê preciso enfren
tar esse destino trágico com a máxima intensi
dade ·de expressão para que ele se enobreça. 

Lembro-me do grito de estupefação que sol
tei quando me vi subitamente diante de Guerni
ca em 1962. Esse quadro, por sua própria natu
reza, corroborava minhas convicções. A tela 
está coberta de seres que explodem, gritam, 
choram, se contorcem; um cavalo aparece nos 
derradeiros estertores da agonia. A gigantesca 
cena, quase inteiramente monocrômica, sufo
cou-me com sua estarrecedora tensão. 

Como se sabe, o imenso quadro é a mensa
gem indignada de Picasso ao mundo e é sua 
amargurada denúncia da matança da popula
ção civil da cidadezinha espanhola de Guernica 
com o bombardeio indiscriminado da aviação 
nazista. E não há dúvida de que Guernica ficará 
na história universal da arte como modelo de 
indignação e de denúncia. 

Mas a emoção sufocante que experimentei 
não foi de simples espanto pela calamidade 
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Taro Okamoto 

nem de cólera moral e humanística. Talvez me 
tenha comovido mais a expressão artística em 
si mesma, que explode na superfície do quadro 
como resposta à indignação que brota clara
mente em formidável descarga de energia. 

Ao mesmo tempo que explode graficamen
te, Guernica conserva em seu todo uma estra
nha tranqüilidade. Do teto baixo pende uma 
lâmpada elétrica nua; e dentro desse espaço, 
de certo modo doméstico e cotidiano, a tragé
dia aparece como um pesadelo imóvel. Do lado 
esquerdo vê-se um touro de perfil. A indiferen
ça com que o touro parece olhar alguma coisa 
fora do quadro dá maior relevo ao poder da for
ça bruta; sua imobilidade é de mau agour.o. Por 
outro lado, toda a composição do quadro se 
baseia na forma triangular tradicional, o que 
cria uma aparência de repouso concentrado. 

Ao mesmo tempo ha um elemento rom5nti
co, uma expressão, um movimento que estou
ra para fora, rompendo a estática: o triângulo 
invertido da mulher gritando com as mãos er
guidas, o cavalo relinchando com a cabeça pa-

Voltando ao que disse no inicio, para mim o 
essencial da arte é o desafio. A arte é um ata
que incondicional e desfechado em todas as di
reções. A expressão obsequiosa que se aco
moda e transige para obter o favor do público e 
ser gostada facilmente não merece o nome de 
arte. Não consigo aceitar esse tipo de arte con
siderada como "boa pintura" ou como "Pintu
ra" com maiúscula. Jamais transigirei com es
ses quadros que são mera expressão de talento 
ou de destreza mais ou menos hábil ou astuta. 

Mas a cada vez que entro em contato çom 
obras de Picasso elas me impressionam por ser 
ele um homem que, possuindo um talento e 
uma maestria incomparáveis, era capaz de su
perar esses atributos. "Estou salvo porque nor
malmente desenho mal", dizia ele publicamen
te. A grandeza de Picasso reside precisamente 
na serenidade com que desafiou a si mesmo e 
aos outros. 

TARO OKAMOTO, pintor e escritor japonês, destacou-se no movimento de 
arte moderna de seu país nos anos 40. Sua arte já foi exposta em Paris, em 
Nova Iorque e na Bienal de Veneza. Uma de suas obras importantes é a mo
numental composição de cerâmica que está na Prefeitura de Tóquio. É autor 
também da Torre do Sol da Exposição Internacional de Osaka (1970). 
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Acima, uma das primeiras versões de Guernica, ainda muito 
diferente da obra definitiva (veja p. 16-17), fotografada por Dora 
Maar no ateliê da Rue des Grands Augustins. Abaixo, Mulher com
uma criança morta (24x 45cm), estudo de composição para 
Guernica (figura da esquerda no quadro original). O grito dessa 
mulher cujos olhos parecem transformados em lágrimas no mural 

{__ 

é, como escreveu o filósofo francês Roger Garaudy, "o emblema 
universal do sofrimento humano". Apesar do seu título, o m ural de 
Picasso não é uma representação "anedótica" ·de um fato histórico 
nem uma alegoria, m as o grito de um pintor contra a violência 
humana. 
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a) Dois nus, óleo (151,3x93cm), Paris, 1906.,Museu de Arte 
Moderna de Nova Iorque, doação de G. David Thompson. 

b) Banhista, óleo (130x97cm), Paris, 1908-1909. Colecão Sra. 
Bertram Smith, Nova Iorque. 
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a) Mulhe.r com bandolim, óleo (91,5x59cml. Cadaqués, 1910. 
Museu Ludwig, Coleção Ludwig, Colônia. 
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b) Mulher na poltrona, óleo (130,5x97,2cml. Paris, 1927. 
Coleção particular, Nova Iorque. 
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Quero o mais real do que o real'' 
John Golding 

R
ESPONDENDO a uma indagação 
sobre suas.relações com o surrealis
mo, Picasso disse: "Procuro sem

pre observar a natureza. Preocupo-me com 
a semelhanca, uma semelhança mais real 
do que o -real, chegando ao suprarreal. Foi 
essa a minha concepção do surrealismo ... " 

Na preocupação de conseguir'essa hiper
realidade em sua arte, Picasso recorreu a 
uma infinidade de saídas. As vezes, por 
exemplo, ele tratava seus assuntos com tal 
precisão de detalhes que, em comparação, 
a fotografia fica parecendo aproximativa e 
vm tanto fora de foco. Outras vezes ele 
exagerava os contrastes de luz e sombra 
para conseguir efeitos dramáticos impres
sionantes. Mas na maioria dos casos conse
guia o "o mais real do que o real" mediante 
a distorção expressiva - alterando a apa
rência real do objeto, e principalmente do 
corpo humano - para arrancar o especta
dor de seus hábitos convencionais de per
cepção e puxá-lo para uma consciência 
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mais exacerbada do mundo visual. Isso se 
nota sobretudo no tratamento que ele dá ao 
tema tradicional que é o nu feminino. 

A deformação picassiana aparece logo 
de início seus primeiros trabalhos, nos es
boços (geralmente caracterizados pelo exa
gero caricatural) que ele fazia para se diver
tir, ao mesmo tempo em que demonstrava 
seu talento de menino prodígio nos estudos 
acadêmicos realizados nas várias escolas de 
arte que freqüentou. Mas foi em 1906, e cu
riosamente após um período em que esteve 
estudando a arte da Antiguidade clássica e 
reconhecendo francamente a influência 
dessa arte em seu trabalho, que as defor
mações de suas figuras chegaram a tais ex
tremos a ponto de se tornarem em certo 
sentido o assunto principal de sua arte. 
. A peça culminante desse período de ex
perimentação formal e inquietação foi Dois 

nus (ilustração nesta página), feito em Paris 
no fim de 1906. Aqui a arte de Picasso pare
ce estar obedecendo a dois impulsos anta-

gônicos: por um lado, as figuras são exage
radamente corpulentas e pesadas, as cabe
ças e troncos tão fornidos que as pernas ti
veram de ser encurtadas e engrossadas pa
ra poderem suportar convincentemente as 
partes superiores; ao mesmo tempo houve 
uma tentativa muito consciente de destacar 
a bidimensionalidade do plano da tela, qua
lidade que se tornou característica de quase. 
toda pintura avançada do fim do século 
XIX. Os dois nus parecem ter sido empurra
dos de trás e derramar o seu volume por to
da a tela. O quadro parece representar dois 
nus, mas um exame mais atento sugere es
tarmos vendo a mesma figura duas vezes, 
de ângulos diametralmente opostos, de 
modo que o espectador recebe informação
que não se limita a uma visão única, estáti
ca do modelo.

A extraordinariamente arrojada Banhista 

(ilustração nesta página) do verão europeu 
de 1908-1909 mostra Picasso combinando 
visadas diferentes da figura, circulando-a. 

completamente, em uma imagem única. 
Durante cerca de 500 anos a pintura oci
dental fora condicionada pelas tradições re
nascentistas, por sua vez baseadas na pers
pectiva científica ou de "ponto de fuga". 
Aqui essas convenções foram pela primeira 
vez repelidas por Picasso. No rosto, perfil e 
frente se combinam. O outro lado da figura, 
as costas e o trazeiro foram girados no sen
tido do espectador e juntados ao contorno 
esquerdo. A perna direita da figura deslo
cou-se na direção contrária e se coloca no 
mesmo plano em que (segundo a represen
tação tradicional) devia estar a perna es
querda. Mas tão convincentes são essas 
deformações que o resultado parece sur
preendentemente natural. 

O quadro levou Picasso ao limiar do cubis
mo, a primeira grande revolução pictórica 
do século e que buscava efeito na variação 
do ponto de vista e no tratamento mais 
conceituai do assunto. Falando da arte tri
bal africana, que começara a colecionar, o 

artista disse que a admirava porque era "ra
zoável"; e quanto a seu trabalho desse pe
ríodo, declarou: "pinto como penso, não 
como vejo". 

O primeiro cubismo plenamente executa
do de Picasso encontra exemplo perfeito na 
peça Moça com bandolim (p. 25, em cores) 
de princípios de 1910, uma das imagens 
cubistas mais famosas. Aqui encontramos 
as mesmas deformações e os mesmos des
locamentos do corpo utilizados na Banhista 

do ano anterior, porém aqui o efeito é mui
to mais sutil e harmonioso. A estrutura in
terna da figura é construída em formas an
gulares e geométricas, dispostas em rela
ções complexas porém lúcidas reminiscen
tes de uma escultura facetada feita de ma
terial bidimensional como papelão ou lata. 
A Banhista se destacava contra um fundo 
mais ou menos nu; na Moça com bandolim 

o espaço em volta da figura recebeu D mes
mo tratamento meticuloso da figura e pare-

ce rodeá-la num contínuo de planos entre 
laçados. 

A Moça com bandolim deve sua aparên 
eia peculiar ao fato de não ter sido termina
da; e isso nos permite ver que o passo se
guinte no cubismo de Picasso, passo que o 
leva a uma abstração muito maior da repre
sentação, ainda estava sendo preparado a 
partir de desenhos e estudos que, embora 
deformados quando julgados segundo pa 
drões ocidentais pós-renascentistas, ainda 
têm um assunto imediatamente identificá-
vel. 

Não obstante, o tratamento do mesmo 
assunto na Mulher com bandolim (ilustra
ção nesta página), pintada poucos meses 
depois, ainda em 1910, mostra o artista to
mando liberdades tão grandes com as apa
rências naturalistas que o conceito de de
formação, que supõe a alteração ou deslo
camento de uma norma visual aceita, pare
ce quase inaplicável: neste caso as aparên- Ili.. 
cias naturalistas foram completamente rein- r 
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a) Mulher penteando o cabelo, ó leo (130x97cm). Royan. 1940. 
Coleção Sra. Bertram Smith, Nova Iorque.' 

b) A mulher-flor (Retrato de Francoise Gi lot). óleo 
(146x89cml. Paris, 1946. Co leção François Gilot, Paris. 

� v��tadas e criada uma nova linguagem pic
tonca. 

Vimos que nas obras de 1909 e princípios
de 1910 a estrutura do corpo humano fora 
tratada de uma maneira conceituai que ini
_cialmente implicava certa simplificação
geométrica das formas; mas o tratamento 
posterior de suas partes componentes tor
nara-se cada vez mais complexo e mais difí
cil de conseguir nos limites de um contorno 
fechado, especialmente porque uma pers
pectiva móvel e pluralística quanto ao pon
to de vista já tinha-se tornado elemento es
sencial da visão picassiana.

Já na Moça com bandolim, Picasso em 
certos pontos sentira-se forçado a abrir a
imagem para o espaço circundante afim de 
aliviar as tensões internas da figura. Na Mu
lher com bandolim esse processo foi apro
fundado, com a supressão completa do 
contorno fechado ou limitador. Agora o ar
tista esboça a composição em termos de 
uma armação linear sugerida pelos contar-
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nos da figura e por suas configurações inte
riores. Esse esqueleto linear complexo mas 
frouxo foi então utilizado como arcaboco
de um complexo de planos transparent�s.
móveis e interatuantes. Tudo isso sugere
ao mesmo tempo a presença de uma figura
humana e o contínuo de espaço que a fe
cha e a envolve.

Críticos e comentaristas contemporâ
neos não tardaram em fazer paralelos com
certas idéias científicas e filosóficas. espe
cialmente as de Bergson (que via a realida
de como um estado de constante mudanca
ou fluxo) e com teorias relacionadas com· a
relatividade e com a quarta dimensão. Cer
tamente Picasso não teve a intencão de 
ilustrar tais conceitos - mas com� todo 
grande artista seu trabalho refletiu incons
cientemênte, e ocasionalmente antecipou, 
o clima intelectual e as descobertas de seu 
tempo. 

Dois anos depois, lá pelo fim de 1912, 
ocorreu outra inovação radical na visão de

Picasso e em sua maneira de tratar os te
mas, porém sem abandonar um estilo que a 
rigor ainda pode ser classificado de cubista,
pois ainda se tratava de criar imi:lgens figu
rativas mas claramente antinaturalistas. Es
sa nova maneira utilizava os conceitos de
forma e espaço elaborados no ano anterior.

Uma comparação das imagens que aca
bamos de examinar mostra que Picasso co
meçava com um assunto relativamente na
turalista mas que se tornava cada vez mais
hermético e abstrato à medida que, à luz da 
nova atitude cubista para com os volumes e 
os espaços circundantes, era submetido a
uma análise ou decomposição cada vez 
mais complexas.

Mas na fase do chamado "cubismo sinté
tico" o processo se inverte. Tendo-se fami
liarizado com um vocabulário de formas al
tamente abstratas, e sob a influêcia da arte 
tradicional africana - baseada no principio
de combinar elementos díspares para for
mar um conjunto escultural vívido - Picas-
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so começa a construir suas imagens à base
de formas e figuras que, vistas isoladamen
te, não teriam função ou significação preci
sa, mas devido ao modo como estão dis
postas ou combinadas em um contexto pic
tórico adquirem valor representativo. As
sim, dois círculos colocados de cada lado
de uma forma linear vertical podem funcio
nar como olhos; uma linha de corte curvo 
debaixo desse conjunto pode funcionar co
mo boca, e assim por diante.

As possibilidades da deformação expres
siva nesse sistema de trabalho são eviden
tes, e Picasso as explora ao máximo em
uma tela como Mulher sentada em poltrona

(p. 25, em cores), de 1913. Aqui os seios
estão representados duas vezes (o que da
um toque erótico à pluriperspectiva cubis
ta): os de cima, com seus bicos em forma 
de ganchos, reminiscentes de certas con
venções da arte africana, parecem estar 
pregando no lugar as enormes projeções
pendulares inferiores. enquanto os tons de 
carnadura relativamente naturalistas desta
cam a materialidade da figura.

Há também uma sensação de desloca
mento e de sátira visual na maneira pela

qual as linhas da cabeça, tradicionalmente 
o centro da inteligência e da espiritualidade,
são reduzidas a-alguns poucos pontos e tra
ços insignificantes, enquanto os seios, o 
estômago e até os pelos da axila do braço 
erguido recebem atenção exagerada. As
deformações da primeira fase do cubismo 
de Picasso voltavam-se para a criação de 
um novo vocabulário pictórico; agora são 
utilizadas expressiva e sardonicamente para
criar uma imagem ao mesmo tempo bri
lhante, jocosa e até ameaçadora. 

A visão da mulher como objeto sexual e 
também como animal predador, insinuada
aqui, alcançou plena expressão na segunda
metade da década de 1930, quado a arte de
Picasso adotou certas preocupações co
muns ao surrealismo e quando as distor
ções utilizadas por ele alcançaram seu grau
mais extremo.

Na Mulher na poltrona (p. 21), de 1927, o 
estado de adormecimento da mulher pare
ce liberar a sua sexualidade reprimida. A fi
gura é traçada com uma linha livre e fluida,
o corpo e os membros parecem pólipos tu
mescentes; os braços e as pernas são re
presentados por formas mais ou menos in-

tercambiáveis e carregados de insinuações 
fálicas - e desde então é raro encontrar 
uma forma feminina nua na obra de Picasso 
que não encerre em sua anatomia a referên
cia a um companheiro agressivo. 

Uma contraparte da flácida e lânguida
Mulher na poltrona é o célebre quadro de
1930, Banhista sentada (p. 25, em cores, 
embaixo, à esquerda). Aqui o rosto e os 
membros da mulher parecem cinzelados
em pedra, e a cabeça, o peito e as pernas se 
mantêm no conjunto por uma complicada 
façanha de equilíbrio. Seguindo suas expe
riências escultóricas da época, Picasso re
corre muito a espaços ou volumes negati
vos: o estômago, por exemplo, está pre
sente pela ausência. O ar de ameaça da fi
gura é intensificado por estar ela sobre um
fundo azul calmo de mar e céu. Os braços e
maxilares em forma de pinças e os olhos
inexpressivos dão-lhe o ar de enorme louva
a-deus de granito.

Em 1932 houve uma mudança flagrante, 
que correspondeu ao aparecimento de um� 
nova visão de feminilidade: plena, passiva, 
gloriosa. Em trabalhos como Moça diante�
do espelho (p. 25, em cores) desse ano, os r

A visão cubista 

D 
E um mesmo objeto o cubismo 
analítico dava simultaneamente 
várias visões tomadas a partir de 

diversos pontos. O mesmo critério de 
decomposição pode ser estendido a to
da a realidade, e até ao pensamento. 
Quando em uma figura Picasso combina
visadas de frente e de perfil, em essência 
não faz mais do que fazia quando em 
1902 decompunha no espaço vasos, fru
teiras, violões; mas na figura os diversos
aspectos revelam outros tantos rostos 
desse ser ambíg\JO e proteiforme que é a
pessoa humana. Todos esses aspectos 
se combinam em uma forma e até em
um único signo gráfico; porém cada um
é uma chave interpretativa, cada um im
põe uma leitura distinta da imagem que
representa.

A mesma figura encerra simultanea
mente não apenas vários aspectos mas 
também várias "verdades" distintas, ne
nhuma sendo mais verdadeira do que a
outra. Então, o que decompõe a figura,
a deforma e a reconstrói segundo sua
estrutura verdadeira, intrínseca, é a am
biguidade, a contradição interna. Aqui 
reside ,tiara Picasso o erro básico dos 
construtivistas: procuravam a estrutura
na razão, quando a estruturâ do ser é o 
irracional.

Giulio Cario Argan 

Neste ponto surge o problema da ter
ceira dimensão, de tudo o que, desen
volvendo-se em profundidade, se ofere
ce à visão em termos de ilusão de ótica e
que assim abre caminho às reações
emotivas, à intervenção da imaginação, 
da memória, do sentimento: justamente
o caminho que o cubismo como nova e
mais rigorosa objetividade pretende fe
char. 

Picasso e Braque resolvem o proble
ma da terceira dimensão mediante linhas 
oblíquas (indicadoras de profundidade) 
e curvas (indicadoras de volume), ou se
ja, trazendo para o plano o que existe 
como profundidade ou relevo. Aqui in
tervêm os conteúdos da consciência, as
noções que temos dos objetos (e é este
o aspecto tipicamente cartesiano do
cubismo, o que o insere no racionalismo
da tradicão cultural francesa). Isso se
aplica a ·  objetos superconhecidos: fru
tas, pratos,. vasos, garrafas, instrumen
tos musicais, etc. Um prato numa mesa 
é visto agora como uma forma elíptica,
enquanto sabemos que na verdade é re
dondo: no plano mental não existe dife
renca de valor entre o que se vê e o que 
se �abe, e isso faz com que também no
quadro se desenvolva a redondeza do
prato, isto é, confere-se ao que está na

terceira dimensão a mesma certeza que
possuem os valores mensuráveis nas
coordenadas horizontais e verticais.
Com a noção do objeto (que é anterior) 
entra em ação o fator tempo: é como se 
antes víssemos o prato como forma elíp
tica; e depois, com a mudança de sua
posição no espaço, passamos a vê-lo 
como forma redonda, como se tivésse
mos mudado sua posição no .espaço ou
estivéssemos andando em volta dele e 
vendo-o de ângulos diferentes. 

Daí se deduz que, se na visão empírica
o mesmo objeto não pode estar ao mes
mo tempo em lugares diferentes, nessa 
realidade totalmente mental que é o es
paço (como realidade ordenada e confi
gurada na consciência) o mesmo objeto
pode existir em várias formas diferentes 
e naturalmente em lugares diferentes. 

GIULIO CÀRLO ARGAN é historiador de 
arte italiano, foi prefeito de Roma de 1976 a 
1979 e professor da Universidade de Roma. É 
diretor da revista Storia deli' Arte e a,utor de 
artigos sobre· arte, planejamento urbano e 
problemas da crítica de arte. A matéria acima 
foi extraída de um ensaio sobre a arte moder
na entre 1770 e 1970, publicado pela editora 
Sansoni de Florença em 1970. 
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� membros grossos e moles do modelo são 
feitos na mesma forma ondulante que ca
racterizava grande parte da obra picassiana 
desde 1925, porém o ritmo tornou-se mais 
suave, mais acolhedor e orgânico; o colori-

. do também tornou-se mais rico e mais líri
co. A moça contempla calmamente a sua 
sexualidade refletida no espelho, e o terno 
lilás do rosto e do corpo aparece mais pro
fundo e mais maduro na imagem refletida; 
os seios parecem frutos maduros. Em toda 
parte - até no papel de parede há sím
bolos de crescimento e de fecundidade. 

Uma série de nus feitos durante os anos 
da li Guerra Mundial adota alguns cânones 
do primeiro estilo cubista do pintor, criados 
uns 30 anos antes, e produz imagens que 
dão uma impressão de claustrofobia e bes
tialidade e lembram algumas das aparições 
mais perturbadoras e obsessivas de cerca 
de 1925 a 1932. Mas, ao passo que naque
las a forma feminina era vista como amea
çadora e às vezes obscena, nestas ela apa
rece ao mesmo tempo como predadora e 
vítima - um símbolo da humanidade an
gustiada. 

Na Mµlher penteando o cabelo (p. 22), 
por exemplo, de 1940, os membros anor
malmente estirados, elefantinos na solidez, 
dão a impressão de um corpo incapaz de 
movimento, impressão acentuada ainda 
mais pelas deformações cubistas que per
mitiram ao autor incluir uma vista posterior 
da figura numa vista basicamente frontal, 
enquanto a figura é comprimida num espa
ço apertado e sufocante. 

Em contraste flagrante, A Mulher-flor (p. 
22) parece comemorar a presença de uma
nova companheira na vida do artista ( Fran
çoise Gilot) e indiretamente a força gerado
ra da natureza: o corpo de uma jovem foi
reduzido a um talo delicado, com seios de' 
senvolvidos e cabeça franca e inocente co
mo uma flor se abrindo aos primeiros raios
do sol. A pintura é alegre e nada sentimen
tal, mas nota-se nela uma dimensão patéti
ca porque se percebe que nela Picasso co
meçava a sentir a diferença de idade entre
ele e os modelos capazes de instigar sua ar
te à renovacão.

O estilo t"inal do pintor durante os anÓs 
de 50 e 60 vai caracterizar-se por uma fisica
lidade extremada, um derramar de energia 
furiosa e urgente que seria admirável em 
um homem de qualquer idade mas que na 
idade dele é quase inacreditável. Ele conti
nuou obcecado pela forma feminina, mas 
era o espetáculo da arte e da vida que dava 
agora o assunto de sua arte - uma vasta 
visão panorâmica que abrangia passado e 
presente, com figuras históricas, artistas e 
filósofos pululando e se mesclando com 
personagens e modelos que haviam enchi
do as telas picassianas durante mais de 70 
anos. • 

·JOHN GOLDING, pimor ti1glês, leciona lustória 
da arte no Instituto Courtauld da Universidade de 
Londres desde 1977. Foi professor de belas-artes 
na Universidade de Cambridge e ê autor de um li
vro sobre cubismo editado em Nova Iorque e 
Londres. 
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Natureza-morta com palhinha, óleo, encerado e papel sobre tela oval 
emoldurada por uma corda (27x35cm), Paris. 1912. Museu Picasso. Paris. A 
primeira colagem da pintura moderna. Essa técnica essencialmente cubista foi 
inventada em conjunto por Picasso e Braque. Ela introduz na pintura plana 
tradicional elementos naturais - papel, encerado. pedaços de pano, arame. 
objetos de uso diário etc. - rompendo com a unidade clássica do material e 
com o ilusionismo ótico. Depois de introduzida por Picasso e Braque, a 
colagem tornou-se uma aquisição permanente da arte moderna. 

PÁGINAS EM CORES 

Página da direita 

Da esquerda para a direita, de cima para 
baixo: Moça com bandolim (retrato de 

Fanny Tellierl, óleo (100,3 x73,6cm), Paris, 
começos de 1910, Museu de Arte Moderna 

de Nova Iorque. Mulher sentada em pol
trona, óleos (148x99cm), Paris, .1913, cole

ção do Sr. e Sra. Victor W. Ganz, Nova 
Iorque. Banhista sentada. óleo 

(163,2x 129,5cm), Paris, 1930, Museu de Ar
te Moderna de Nova Iorque. Moça diante 
do espelho, óleo (162,3 x 130,2cm), Boisge
loup, março de 1932, Museu de Arte Mo-

derna de Nova Iorque (veja artigo da p. 
20). 

Páginas centrais 

Primeira página. Em cima, à esquerda: Re
trato de Ambroise Vollard. óleo (92x65cml, 

Paris, 1910, Museu Puchkin, Moscou. Vol-
lard foi um dos primeiros marchands de 

Picasso. A técnica desse retrato, que data 
da primeira fase do cubismo, baseia-se na 

fragmentação sistemática do personagem, 
dos objetos (garrafa à esquerda, no nível 
da cabeça) e do espaço em torno. Mas a 

decomposição em facetas não foge - co
mo em outros quadros cubistas, quase 

herméticos - à semelhança naturalista. 
Parece que Picasso parte da decomposi

ção para, num segundo tempo. após uma 
série de longas sessões de pose, chegar ao 

resultado visado. Ao alto à direita, e em
baixo: Mulheres na fonte, 1921, óleo 

(203,9x 174cm), Museu de Arte Moderna, 
Nova Iorque, doação do Sr. e Sra. Allan D. 

Emil; e Os três músicos, 1921, óleo 
(200,7x222,9cml, mesmo museu, Fundo 

Mrs. Simon Guggenheim. Com o primeiro 
quadro se inicia o período clássico ou gre

go do artista. O segundo já é a apoteose 
do cubismo. Picasso pintou esses dois 

quadros simultaneamente em meados de 
1021. em Fontainebleau. Segundo uma tes

temunha, as duas telas ficaram uma em 
frente à outra no ateliê enquanto o artista 
trabalhava, o que mostra a sua espantosa 

capacidade de desenvolver ao mesmo tem
po duas obras de estilos diametralmente 

opostos. Os três músicos são três masca
rados sentados a uma mesa com um cão 

embaixo: um pierrô tocando clarineta, um 
arlequim violonista e um frade. O tema _do 

quadro é humorístico, mas há nele uma 
solenidade majestática, quase sinistra. 

Na página seguinte, em cima, à esquerda: 
A dança, óleo (215x 142cm), Montecarlo, 

1925, Tate Gallery, Londres. Com esse qua
dro Picasso inicia nova etapa de sua obra, 

quando já se manifesta a inspiração sur
realista e "convulsiva" que vai atingir o 
ápice nos anos 20 e 30; longe da monu

mentalidade clássica ainda recente, as for-
mas explodem em um movimento frenéti

co, sincopado como o ritmo do jazz. Os 
corpos aparecem deslocados, os rostos 
são grotescos ou são bestiais (especial-

mente o da bailarina da esquerda). Há co
mo que uma explosão de fúria e de sexua
lidade primitiva que desconjuntam as figu-

ras. Embaixo: O beijo, óleo (97x130cml, 
M·useu Picasso. Paris. O tema do beijo ins
pirou numerosas obras ao pintor espanhol. 

entre elas o famoso quadro de 1925, con
temporâneo de A dança e animado do 

mesmo espírito frenético e convulsivo. 
Neste Beijo de 1969, o tema já é tratado 

com ternura e serenidade; sente-se a nos
talgia de um homem de 90 anos que pensa 
na juventude. Alto. à direita: com esta Ma

ternidade de 1971, óleo de (162 x 130cm), o 
artista nonagenário retoma um assunto 

tantas vezes tratado desde a adolescência, 
às vezes em colorido trágico, como na ma

ternidade de Guernica. 
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Itinerários 
africanos 

de Picasso 

II 

E
U não digo tudo mas pinto tu
do", disse certa vez Picasso a 
sua amiga Heléne Parmelin. E, 

de fato, quando Picasso fala, suas palavras 
dizem menos do que suas pinturas. Nesse 
sentido, ele é um verdadeiro iniciado, na 
acepção africana do termo. Na tradição das 
culturas africanas, o iniciado é um discípulo 
suficientemente perseverante e merecedor 
para que o significado dos símbolos do co
nhecimento do homem e do universo lhe 
seja revelado e transmitido pelo espírito dos 
ancestrais através de provérbios, mitos, 
poemas, enigmas, etc. Tal como Picasso, o 
iniciado não deve dizer tudo nem "revelar" 
tudo, a fim de manter afastados os não-ini
ciados, os leigos e os discípulos "fecha
dos", a quem os espíritos jamais consegui
rão "abrir" para a "luz" do conhecimento 
nem "perfurar as orelhas": os oportunistas, 
os indiscretos, os invejosos, que não mere
cem conhecer os segredos da natureza nem 
ser iniciados nos mistérios da essência do 
homem e do universo. 

A partir das esculturas e máscaras da 
África, da Oceania e mesmo das Antilhas e 
da América do Norte - que Picasso desco
briu como uma "revelação" por volta de 
maio de 1907, durante uma visita casual ao 
atual Museu do Homem, no Palácio do Tro
cadéro de Paris - vamos propor algumas 
hipóteses de trabalho que permitam abor
dar de maneira diferente as etapas, os mo
mentos culminantes e os itinerários de sua 
obra fecunda e variada, a fim de descobrir 
as influências ocultas e subjacentes que 
precederam e sucederam à "fase negra" do 
grande p[ntor. 

Não nos ocuparemos aqui - vários auto
res analisaram suficientemente esse aspec
to - do impacto nem das conseqüências 

Página da esquerda 

Em cima, à esquerda: Retrato de Dora 
Maar, óleo (92x65cml, Paris-Mougins, 
1937, Museu Picasso, Paris. Em cima, à 
direita: Cabeça de mulher com dois perfis 
(retrato de Dora Maar), óleo (92x73cml, 
Paris, 1939, coleção Mr. e Mrs. Edwin A. 
Bergman, Chicago. (Sobre esses dois 
retratos, veja o artigo da p. 47). 
Composição com Minotauro (pano para a 
peça Le 14 juillet de Romain Rolland), 

1 nanquim e guache (44x54,5cm), Paris, 
1936, Museu Picasso (veja artigo da p. 34). 

Beseat Kiflé Selassié 

reais e duradouras dessa visita ao Trocadé
ro sobre a evolução de Picasso e particular
mente sobre o quadro que se intitularia Les 
Demoiselles d'Avignon, obra unanimemen
te considerada por historiadores e críticos 
de arte como "uma das pedras de toque da 
arte do século XX". Não obstante, existi
ram e ainda existem controvérsias e discus
sões sobre as verdadeiras fontes de inspira
ção desses quadro. 

O próprio Picasso contribuiu habilmente 
para alimentar a confusão dos críticos ao 
negar em certos momentos que houvesse 
em Les Demoiselles d'Avignon alguma in
fluência das esculturas e máscaras africa
nas; segundo ele, o quadro estava termina
do antes de sua visita ao Trocadéro, embo
ra tudo indique o contrário. Com efeito, Pi
casso, o iniciado, não diz tudo: pinta tudo. 
E nesse processo seu gênio por vezes se 
compraz em fabricar mitos. Em primeiro lu
gar, seu próprio mito: o de um dos maiores 
criadores de todos os tempos: E no s·eu 
pendor para o "gracejo" ele se mostra 
igualmente um iniciado. Na tradição das 
culturas africanas o iniciado sabe até que 
ponto o "gracejo", o humor e o riso são re
veladores do verdadeiro conhecimento. 
Mas afinal não importa o que Picasso diga, 
cale ou negue a respeito das fontes de ins
piração de sua famosa tela: é evidente que 
a figura da esquerda e as duas figuras da di
reita lembram certas máscaras africanas ou 
mesmo da Oceania. 

Em 1937, "quando estava terminando 
Guernica", Picasso relembra para André 
Malraux e José Bergamín sua visita ao Tro
cadéro. Nessa evocação, de capital interes
se, o pintor explica melhor que ninguém o 
que significou para ele a arte negra. Em seu 
livro A Cabeça de obsidiana, Malraux co
meça por situar e destacar a importância 
dessa "confidência" de Picasso: "Tínha
mos falado sobre a Espanha e sobre pintu
ra; ele então fez a confidência mais revela
dora de quantas eu já havia escutado de 
sua própria boca: 

- Todo o mundo costuma talar da in
fluência que sobre mim tiveram os 
negros ... Quando fu_i ao velho Trocadéro ... 
estava sozinho. Queria ir embora, mas não 
o fazia. Fui ficando. Compreendi que aquilo 
era muito importante. Alguma coisa estava 
acontecendo comigo, não? As máscaras
não eram como as outras esculturas. Em 
absoluto. Eram coisas mágicas ... interces
soras, med.tadoras ... Estavam contra tudo, 

contra os espíritos desconhecidos e amea
çadores. Continuava olhando os fetiches e 
então acabei por compreender: também eu 
estou contra tudo. Também eu creio que 
tudo é desconhecido, que tudo é inimigo. 
Tudo! Não os detalhes - as mulheres, as 
crianças, os animais, o tabaco, as diversões 
- mas o todo. 

Nesta afirmação estão contidos todos os 
elementos da cosmogonia das artes africa
nas e todos os temas que figuram como 
marcos na obra de Picasso. Em primeiro lu
gar, a primazia dos detalhes, pois são as 
coisas e os gestos simples, o banal e o fútil 
da vida quotidiana de cada indivíduo e de 
cada criatura que revelam ou escondem a 
essência do ser humano ou da Natureza. 
Segundo as traaições culturais africanas, o 
Saber Supremo se apresenta habitualmen
te sob forma irrisória e insignificante. Em 
seguida, as mulheres, como símbolos de fe
cundidade, fonte de vida, nutrizes que ali
mentam os homens com as forças do uni
verso e do amor, mas que às vezes são tam
bém encarnações do mal e da perversidade. 
Também as crianças desempenham um pa
pel importante nas tradições africanas co
mo símbolos da luz da verdade; não só a fa
mília, mas cada membro da comunidade 
deve contribuir para sua educação, a fim de 
criar essa complexa "obra-prima clássica" 
que cada uma delas está destinada a ser no 
conjunto da sociedade. Finalmente, os ani
mais, que nas crenças africanas consti
tuem, segundo sua espécie, símbolos do 
bem ou do mal e que aparecem constante
mente na obra de Picasso, como é o caso 
do touro do Picador, seu primeiro quadro 
conhecido, pintado em Málaga.com a idade 
de oito anos. Aproximadamente da mesma 
época, e feitos também em Málaga, são os 
desenhos das Pombas e dos cães de Azul e 
Branco; 16 anos depois, em 1905, ele pinta 
em Paris A família do acrobata com um ma
caco. "Detalhes" esses que constituem "o 
todo" da vida quotidiana nas filosofias afri
canas. 

O que caracteriza as artes africanas é, 
pois, o fato de estarem profundamente en
raizadas na vida de todos os dias. Basta ver 
a importância considerável e a diversidade 
dos estilos decorativos dos objetos da vida 
doméstica: taças, cabaças, tamboretes, va
silhas, pentes, facas, lanças, peles, etc. To
dos esses objetos familiares são de utilidade 
prática, e sua decoração constitui, para o 
olho atento do iniciado, não só uma obra de� 
àrte integrada à Yida quotidiana como tam- r
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� bém, por suas próprias características, uma
mensagem e um símbolo codificados. Isso 
é ainda mais verdadeiro em relacão aos ob
jetos rituais, às escrituras e às· máscaras,
que na Europa têm em geral caráter mera
mente decorativo, ao passo que na África 
são parte integrante do mundo das cren
ças, não só para o pequeno e privilegiado 
círculo dos iniciados, mas também para a 
comunidade como um todo. 

Em suma, as artes africanas se situam no 
nível do Ser, da Existência, do Cosmos e 
das noções que temos sobre os mesmos, e 
não no plano das aparências, tais como são 
percebidas pelo olho. Tentam, pois, encar
nar antes o pensamento ou a idéia do gue 
sua representação ou manifestação formal 
externa. Foi isso sem dúvida que levou Pi
casso a afirmar que a arte negra era "razoá
vel". Razoável no sentido de que nessa arte 
ele encontrou, talvez instintivamente no iní
cio, mas depois deliberadamente, graças à 
sua profunda capacidade de assimilacão, 
uma fonte de inspiração coerente e fecu

.
nda 

que iria desembocar no cubismo. 
O poeta francês René Char adverte que 

essa capacidade de "assimilação" demons
tra que Picasso era "revolucionário por na
tureza em suas coincidências e inspira
ções". Quer dizer, ele "constrói" mesmo 
quando se utiliza de idéias alheias, graças a 
"seu eterno retorno à lucidez" criadora. E é 
evidente que, comparado a Gauguin, por 
exemplo, que parece estar sempre à procu
ra do exotismo em sua revolta contra a so
ciedade de seu tempo, Picasso atua como 
um revolucionário que extrai sua força de 
tudo quanto para ele constitua uma inspira
ção, transformando-a em uma nova base 
para a contestação, em uma nova arma que 
não é outra senão o próprio Picasso diar)te 
do desafio de seu universo. 

A força da concepção artística africana, 
tão bem assimilada por Picasso, reside no 
fato de estar ela vinculada à vida quotidia
na, a qual se utiliza de símbolos como pro-

. teção contra o mau-olhado, contra as 
agressões das forças exteriores, "desco
nhecidas": as forças do mal, mas também 
por vezes as forças do bem. Trata-se, pois, 
antes de tudo de fetiches. Assim se situa a 
problemática das artes na África e assim 
também a entende Picasso quando visita 
pela primeira vez o Trocadéro: 

"Compreendi que uso faziam os negros 
de sua escultura, por que razão esculpiam 
assim e não de outro modo. Afinal, eles não 
eram cubistas, pois o cubismo ainda não 
existia. Certamente alguns sujeitos tinham 
inventado os modelos, e outros os haviam 
ºimitado. A tradição, certo? Mas todos os 
fetiches serviam para a mesma coisa. Eram 
armas. Para ajudar as pessoas a não conti
nuarem submetidas aos espíritos, a se tor
narem independentes. Eram ferramentas. 
Se damos forma aos espíritos, tornamo-nos 
independentes. Os espíritos, o inconscien
te, a emoção são a mesma coisa. Com
preendi por que era pintor. Sozinho naque
le museu horrível, com máscaras, bonecos 
feitos pelos peles-vermelhas, manequins 
empoeirados. Les Oemoiselles d'Avignon 
deve ter nascido nesse dia, mas de modo 
algum por causa das formas, e sim porque 
essa foi a minha primeira pintura exorcis
ta". 

Na prática, esse exorcismo se manifesta
rá na combinação, que Picasso realiza ad-
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miravelmente em suas telas, da perspectiva 
da pintura ocidental com a terceira dimen
são dos volumes das esculturas africanas. 
Essa combinação, como dissemos, viria a 
ser uma das fontes do cubismo. 

Les Demoiselles d'Avignon inaugura a 
chamada "fase negra" de Picasso (1907-
1909), situada entre a fase rosa (1904-1906) 
- precedida pela fase azul ( 1900-1904) - e
o nascimento e o auge do cubismo ( 1909-
1914). A versão definitiva de Les Demoisel
les d'Avignon data pelo menos de julho de 
1907. Os primeiros esboços do quadro -
existem vários deles - são de abril desse 
mesmo ano. Entre essa última data e a da 
conclusão da tela Picasso teve portanto es
sa "revelação" das esculturas e máscaras 
africanas. Os elementos de composicão e o 
tema geral dos esboç�s iniciais costumam 
ser comparados ou com as Cinco banhistas 
de Cézanne ou com vários quadros de Ma
tisse e de Gauguin. Aqui se apresenta, a 
nosso ver, a hipótese de uma nova fase afri
cana, na qual se observa uma influência 
que poderíamos chamar de árabe-muçul
mana. 

Para tanto basta tomar como fonte pri
meira de inspiração de Les Demoiselles 
d'Avignon o próprio Picasso, sobretudo o 
Picasso de Le Harem, La Toilette ou La 
Coiffure, quadros todos eles feitos durante 
o verão de 1906, na aldeia catalã de Gósol,
situada a 10km da fronteira francesa. Essa

Máscara dos baga de 
Guiné. Coleção pessoal de 
Picasso. 

hipótese torna-se ainda mais interessante 
quando sabemos que os meses passados 
em Gósol representaram uma das últimas 
estadas prolongadas de Picasso em seu 
país natal, após ter-se mudado para Paris e 
instalado no Bateau Lavoir. Portanto, nada 
mais natural para ele do que buscar inspira
ção para Les Oemoiselles no seu próprio 
patrimônio e meio culturais, o que lhe per
mite preservar sua identidade de espanhol, 
ou seja, de homem proveniente de um país 
situado na encruzilhada da civilização cristã 
européia com a corrente espiritual islâmica 
da África do Norte. 

Afinal, Málaga, onde Picasso nasceu e 
viveu os 10 primeiros anos de sua vida, dis
ta apenas uma centena de quilômetros das 
costas marroquinas e argelinas. E o Medi
terrâneo aproxima muito mais do que sepa
ra. Nos velhos quarteirões de Málaga sente
se ainda hoje, tanto na arquitetura como no 
aspecto das ruas, a atmosfera dos bairros 
muçulmanos da África. Vale lembrar que, 
embora tivesse morado quatro anos fora de 
Málaga com sua família, primeiro em La 
Coruíia e depois em Barcelona, o jovem Pi
casso fez questão de voltar à sua cidade na
tal para passar suas férias em 1895, 1896 e 
1897. De resto, foi na própria costa do Me
diterrâneo, mas precisamente na ·côte 
d' Azur, que ele depois se fixou definitiva
mente. 

Fica assim estabelecida cronologicamen
te uma nova e importante fase africana na 

obra de Picasso que ainda não foi suficien
teme11te explorada. E, não obstante, já em 
1905 Guillaume Apollinaire se referia a essa 
fonte de inspiração nos seguintes termos: 

'"Este espanhol. .. vem de longe ... das ri
quezas de composição e de decoracão bru
tal dos espanhóis do século XVIII ... sua 
persistência na busca da beleza o levou a 
trilhar caminhos diferentes; o pintor se via 
moralmente mais latino e ritmicamente 
mais árabe." 

Isso é o que parece revelar a tonalidade 
da tapeçaria que se observa atrás das duas 
mulheres de aparência africana, à direita do 
qu�dro Les Demoiselles d'Avignon. A tape
çaria e o movimento ritmado das duas mu
lheres no centro da tela, embora indiscuti
velmente inspirados nas esculturas ibéricas 
lembram de resto as mulheres de Le Hare,;., 
e as primeiras esculturas de madeira de Pi
casso, especialmente Nu aux bras levés e 
Tête de femme, ambas feitas entre 1904 e 
1906, muito antes da "revelação" do Troca
déro. 

São essas portanto as duas fases "africa
nas" que antecederam a realizacão de Les 
Oemoiselles d'Avignon, além da· inspiracão 
proveniente das esculturas ibéricas e ·  da 
pintura e tradição espanholas. Por outro la
do, as artes africanas exerceram posterior
mente nítida influência em toda a trajetória 
de escultor e de pintor de Picasso. Os te
mas que o preocupavam nesse período -
mulheres, animais (reinventados através de 
símbolos como o minotauro) criancas -
voltarão todos mais tarde. 

' · 

Recapitulemos: nossa intencão era mos
trar a influência das artes afri�anas em Pi
casso. Evidentemente ele teve muitas ou
tras fontes de inspiração que não as africa
nas, sobretudo entre seus contemporâ
neos, Cézanne e Matisse, para não falar 
dos pintores da Renascença, dos grandes 
mestres espanhóis ou de Van Gogh. Por 
outro lado, ao mesmo tempo que comentá
vamos a "revelação" que foi para o artista a 
descoberta das esculturas e máscaras afri
canas, formulamos a hipótese de uma se
gunda fonte de inspiração africana: a das 
artes árabe-muçulmanas de Magreb. Final
mente, nossa reflexão sobre as possíveis 
fontes de inspiração de Picasso anteriores à 
chamada "fase negra" nos conduziram às 
suas próprias origens, ou seja, a Espanha, 
Málaga, o Medi,terrâneo, Gósol, as escultu
ras ibéricas, sua própria escultura de madei
ra, as fases azul e rosa, a tauromaquia, os 
mestres da pintura espanhola, etc., sem no 
entanto esquecer as outras influênoias indi
cadas em primeiro lugar. 

Podemos pois resumir este estudo com 
uma afirmação simples. É preservando, cul
tivando e fortalecendo sua identidade cul
tural de espanhol, e não diluindo-a, que Pi
casso assimila "racionalmente", entre ou
tras, as artes africanas para atingir, graças a 
seu incomparável gênio criador, o universal 
humano. Assim é que, justo quando o pro
curávamos na África, fomos encontrá-lo 
simplesmente na Espanha. • 

BESEAT KIFLE SELASSIE, de nacionalidade 
etíope, especialista em pesquisas interdisciplina
res, já dirigiu seminários sobre cultura e educa
ção na Universidade de Paris I. É autor de en
saios sobre arte do Terceiro Mundo e sobre a 
pintura na Etiópia. 

Nu com pa�eja_mento. óleo (152x 101cm), Paris, 1907, Museu do Ermitage, Leningrado E 
uma das primeiras obras do cubismo nascente. 



Primeira etapa, 5 de dezembro de 1945 

Quinta, 24 de dezembro 

Nona, 5 de janeiro 
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Segundà, 12 de dezembro 

Sexta, 26 de dezembro 

Décima, 10 de janeiro 

A 
história do touro teve lugar no anti
go ateliê de litografia de Mourlot, 
na Rua de Chabrol, em Paris, em 

1945. Quem a conta é Jean Célestin, arte
são litógrafo que trabalhava para Picasso e 
que disse dele: "Picasso me marcou. Ter 
trabalhado com ele enriqueceu a minha vi
da." Célestin não se cansa de repetir: "Ele 
tem um ... quero dizer ... tem dons incríveis. 
Ele é dotado de ... ora, é um pintor." 

Vale a pena ouvir a história do touro na
quele ateliê enorme, onde se vê a tinta em 

massa brilhante, as máquinas rodando, os 
cartazes pendurados, trabalhadores em ati
vidade, pintores passando. 

"Um dia", diz Célestin, "ele começa o fa
moso touro. Um touro soberbo. Bem roli
ço. Pensei que estava pronto. Não estava. 
Veio um segundo estágio, um terceiro. 
Sempre bojudo. Picasso continua traba
lhando. O touro já não é o mesmo. Vai di
minuindo, diminuindo de peso. Henri Des
champs me disse que Picasso estava tiran
do_ em vez de pôr. Ao mesmo tempo ele ia 

Terceira, 18 de dezembro 

Sétima, 28 de dezembro 

.. ·· ,,.-

Décima primeira, 17 de janeiro 

decompondo o touro. E a cada passo tirá
vamos uma prova litográfica. Ele via que es
távamos um pouco perplexos. Dizia uma 
brincadeira e continuava trabalhando. Ou
tro touro apareceu. E cada vez sobrava me
nos touro. Picasso me olhava e ria, e uma 
vez disse a Henri: 'Vamos dar isso ao açou
gueiro. A dona de casa poderia dizer, quero 
este pedaço.' Finalmente, a cabeça do tou
ro estava parecendo uma formiga." 

E Célestin conclui a sua história: "Na últi
ma prova só restavam algumas linhas. Eu 

Quarta, 22 de dezembro 

Oitava, 2 de janeiro de 1946 

olhava o artista trabalhar. Ele suprimia, su
primia. Pensei no primeiro touro, e disse 
comigo: é curioso; ele terminou por onde 
normalmente devia começar. Mas Picasso 
procurava o seu touro. E para chegar ao 
touro de um único traço passou por todos 
aqueles outros touros. E quando se vê esse 
traço único não se pode imaginar o trabalho 
que o artista teve." 

"Há pinturas que parecem não ter nada 
mas têm tudo", disse Corot. O processo se
guido por Picasso para chegar a esse touro 

é um exemplo magnífico. Cada etapa tem 
sua carga de realidade, e cada realidade 
busca uma nova verdade. E a versão defini
tiva leva em si a imagem que nos vem à 
mente quando dizemos a palavra touro. 

Texto de 

Hé/éne Parmelin 

e fotos tiradas de 

Picasso Lithographe 
de Fernand Mourlot, 

Ed. H. Sauret, Mônaco 
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D
URANTE sua longa vida, e intensa
mente ativa, Picasso produziu obras 
de arte que foram aclamadas como 

obras-primas de inegável beleza até pela 
gente mais hostil a suas inquietantes inven
ções. Não obstante, há quem o acuse de 
ter sido uma influência maléfica e destruti
va, um enganador, um demônio gozador e 
não um artista empenhado em contribuir 
para o aperfeiçoamento de nossa aprecia
ção da riq 1Jeza e diversidade da experiência 
humana. 

Já em tenra idade ele descobre que vive
mos cercados de demônios e de anjos que 
irradiam feiura e beleza. Isso é evidente em 
seus primeiros desenhos de miséria nas 
ruas, de cenas de batalhas e de toureiros 
chifrados, desenhos expostos no Museu Pi
casso de Barcelona ao lado de ternas pintu
ras de flores, paisagens e de formas femini
nas. 

Nos primeiros tempos a admiração pela 
gente de circo e a simpatia pelos párias da 

A bela e os monstros 

sociedade, o palhaço, o saltimbanco e a 
sensibilidade pela condição dos mendigos 
cegos e pelos prisioneiros e doentes de hos
pital parecem ter despertado em Picasso a 
percepção pela existência de monstros e 
não dos dragões igníferos dos contos ro
mânticos. Parece que ele julgou necessário 
reconhecer a coexistência do bem e do mal 
e tentar a aliança do belo com o horrível.. 
Inevitavelmente deve haver beleza na feiu
ra; e para ter vida a beleza não pode ser 
aquela abstração pura e gélida criada por 
Pigmalião. É preciso que ela emita uma for
ça vital para animar a dualidade da nossa 
natureza emocional. 

Picasso encontrou amplas provas dessa 
condição nos mitos que simbolizam nossos 
tormentos e aspirações interiores e que lhe 
deram os meios de analisar em sua arte es
se elemento fugidio chamado realidade. 
Freqüentemente em sua obra aparecem 
animais aos quais ele atribui emoções hu
manas, inclusive a violência e a crueldade. 

Na pintura Gato e pássaro (1939), um gato 
de garras cruéis estraçalha a presa; mas o 
rosto do gato, visto contra um céu azul se
reno é ao mesmo tempo felino e humano. 
Em outro quadro ele nos mostra com sim
patia um cavalo eventrado pelo touro na 
arena. 

Durante toda a sua vida Picasso sempre 
aliou à consciência de seu talento um alto 
grau de modéstia e autocrítica. Nos primei
ros tempos ele via semelhança entre ele 
mesmo e aquele vagabundo talentoso e in
constante da lenda, Arlequim; mas nos últi
mos anos ele se via mais próximo do mons
tro e semideus mitológico, o Minotauro, 
dado o seu temperamento irrequieto. Meta 
de homem, metade touro, o Minotauro 
acordou-lhe reminiscências de seu fascínio 
infantil pelas touradas, quando homem e 
touro se defrontam na contenda ritual entre 
vida e morte. 

Numa série de gravuras iniciadas em 
1933, conhecidas pelo título O ateliê do es-

Roland Penrose 

cultor, o mito é transposto com paixão para 
ilustrar e comentar a vida do artista, pelo 
menos no plano de uma semelhança enig
mática quanto à profundidade do desejo. 

Depois de sermos apresentados ao escul
tor barbudo trabalhando no ateliê em com
panhia da bela m9delo, mas insatisfeito 
com os resultados que consegue tirar do 
mármore, notamos uma mudança de at
mosfera. O ateliê é invadido brutalmente 
pela imagem impudica e lasciva do Mino
tauro, que põe fim ao trabalho do escultor e 
a seu escrupuloso respeito pelos modelos. 
A orgia subseqüente, da qual participam o 
divino mas abominável monstro, o artista e 
as plácidas e belas moças, se desenvolve 
em imagens progressivas até atingir a vio
lência descontrolada e o estupro, para ter
minar com o sacrifício do Minotauro na are
na sob os olhares excitados dos espectado
res. 

Depois Picasso acrescentou um pós
escrito no qual o amoroso semideus tem 

Tourada, 1934. Tanto por suas 
dimensões (97x 130cm) como 
por sua tensão dramática, este 
óleo é o maior e talvez o mais 
vigoroso que Picasso dedicou 
ao tema da tauromaquia. O 
traço duplo que delineia as 
figuras realça a violência da 
investida do touro que derruba 
e estripa o cavalo. Em geral, 
na simbologia picassiana, 
esses dois animais 
representam respectivamente 
o mal e o bem, a forca bruta e 
a inocência. O anima"I ferido, 
com a cabeça voltada para o 
alto, prenuncia a postura 
trágica do cavalo de Guernica 

(P. 16-17). 

um castigo diferente - a cegueira. Saindo 
do mar, ele é conduzido por uma menina 
que leva também uma pomba. O monstro 
vai dócil, lançando lamentos às estrelas. 
Orientando-se apenas pelo tato, ele vai tro
peçando nas trevas. A aflição da cegueira 
lembra pinturas da fase azul de uns 30 anos 
antes - os mendigos cegos das ruas de 
Barcelona. O artista nos adverte aqui de 
que a imaginação pode funcionar sem aju
da da visão .física e que a visão interior é in
dispensável ao poeta. 

A imagem do Minotauro continuou per
seguindo Picasso em desenhos, guaches e 
principalmente numa gravura de grandes 
dimensões feita em 1935 e que parece pro
fetizar a guerra civil espanhola (que ia es
tourar meses depois) e também o mural 
Guernica. A Minotauromaquia é uma cena 
dramática que o monstro invade com sua 
ferocidade, atacando uma moça vestida 
com suntuoso uniforme de toureiro; aterro
rizada, a moça agoniza em cima de um ca
valo, enquanto o escultor barbudo tenta fu
gir subindo uma escada. Uma vez mais a fe
ra interrompe o seu ataque devido à presen
ça de uma menina com um buquê de flores 
que destemidamente o enfrenta com uma 
vela acesa. Esse gesto decidido restabelece 
um equilíbrio precário entre o horror da vio
lência descontrolada e as forças da luz. 

No ano seguinte (1936) Picasso fez outro 
desenho que também revela o seu desejo 
de que a despeito da coexistência entre o 
bem e o mal o bem e o belo acabem preva
lecendo. Com o traço altamente evocativo 
de seu lápis ele nos apresenta O fim de um
monstro: atingido mortalmente por uma 
flecha, o Minotauro mostra sua face bestial 
num espelho que uma mulher de beleza 
clássica, emergindo do mar, segura diante 
dele. 

Ainda em 1936 Picasso fez um guache 
que foi ampliado para o pano de boca para 
a peça de Romain Rolland Le Quatorze Juil
let. O tema é um duelo entre dois formidá
veis antagonistas. À direita um poderoso 
demônio alado com cabeça de pássaro leva 
nos braços o corpo molengo de um Mino
tauro derrotado e ainda ofegante. O mons
tro alado é desafiado por um jovem herói 
trepado nos ombros de um homem barbu
do disfarçado na pele de um cavalo e que se 
prepara para atirar uma pedra ao demônio. 
Mas é a figura do Minotauro ferido que ad
quire maior significação porque Picasso o 
vestiu com a roupa típica de Arlequim. O 
Minotauro combina as duas imagens que 
Picasso havia adotado para si próprio, ago
ra exausto e levado por um monstro, o que 
talvez revele a "dúvida sagrada" do artista 
em relação a si e a sua arte. 

Mas Picasso não precisava apelar para o 
passado nem inventar lendas para encon
·trar seus monstros: eles estavam nos tiranos
contemporâneos que ele detestava e carica
turava - Francisco Franco, por exemplo -

ou, no plano pessoal, podiam aparecer co
mo expressão das misérias e provocações 
de sua vida conjugal. 

Depois que se separou de sua primeira 
mulher, Olga, em 1934, ele viveu alguns 
anos sob forte tensão emocional. Os violen
tos ataques que sofreu dela por causa de 
sua nova companheira, Dora Maar, provo
caram nele uma ira que repercutiu em toda 
a sua produção. As deformações da figura 
humana tornaram-se grotescas e medo
n_has. 

Os monstros que ele sabia inventar com 
tamanha força continuavam a persegui-lo e 
apareciam de diferentes formas nos anos 
seguintes. Em um desenho de 1934, feito 
quando tinha em mente o assassinato de 
Marat pintado por David, Picasso parece 
estar rindo de sua própria obsessão (o hu
mor, mesmo em sua forma mais negra, está 
sempre ligado ao monstruoso). Uma furio
sa figura feminina entra na sala como um 
furacão. O rosto de pequeninos olhos 
cruéis é dominado pela bocarra aberta, ca
ninos afiados, língua inchada e sedenta de 
sangue. O braço estirado crava enorme fa
ca na jugular da.vítima, que está na banhei
ra como Marat - mas para nossa surpresa, 
não é Marat a vítima: é uma jovem com o 
perfil de Marie-Thérese Walter, o sensual 
modelo louro tantas vezes visto nas pintu
ras dos anos 30. 

Outras metamorfoses análogas podem 
ter tido origens diversas, algumas benig
nas. A beleza obsessiva de Dora Maar inspi
rou a Picasso uma série de invencões. Fre
qüentemente o rosto radiante do· modelo é 
transformado em pássaro ou em cabeça de 
ninfa ornada com pequenos chifres; outras 
vezes a longa cabeça aristrocrática do gal
go afegã aparece em pinturas que, embora 
não propriamente retratos, em essência 
continuam sendo representações de Dora. 
Há um desenho (feito durante a guerra) de 
uma figura feminina sentada na cadeira ha
bitualmente ocupada por Dora Maar em 
Royan, no qual Picasso, com humor maca
bro, substituiu a cabeça de Dora pela·cavei
ra ampliada de um coelho. 

Aqui torna-se inevitável a indagação: por 
que se empenharia Picasso em demolir e 
zombar da beleza que ele tanto admirara, 
quando não havia animosidade entre ele e 
Dora? Seria porque, quanto mais profundas 
a vergonha e a angústia causadas pelas 
atrocidades e as catástrofes do mundo em 
volta, maior o sacrifício que ele exigia de si 
mesmo a fim de que sua mensagem ga
nhasse mais força? De que outra maneira 
poderia ele mostrar melhor a violência de 
suas emoções? Com esse sacrifício a beleza 
engendrava um monstro, ou melhor, se 
transformava em monstro. 

Entre os muitos estudos feitos para Guer
nica em 1937 há uma enorme tela monocrô
mica conhecida por Mulher com menino i._ 
morto. É um momento poético, carregado r
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� de ternura e simpatia expressas com terrifi
cante violência comparável ao quadro bem 
menor, A crucificação, pintado sete anos 
antes. O movimento da figura da mulher no 
quadro culmina na cabeça colocada acima 
do menino morto que ela tem nos braços. 
Sustentada por um longo pescoço estirado, 
a cabeça expressa profunda agonia decor
rente das incríveis deformações e das asso
ciações que evocam. Os olhos, aproxima
dos num mesmo perfil balançam como bar
cos na tempestade; as narinas lembram 
pássaros no vendaval; e da boca escapa um 
grito, penetrante e cortante como a língua 
enorme em forma de labareda. Essa língua 
está cercada de dentes afiados e ameaça
dores, inscritos no círculo dos lábios tensos 
como arco de flecha. 

A dor expressa com essa mistura de 
imagens é o oposto de uma aceitação pas
siva do infortúnio; essa dor clama por justi
ça com uma eloqüência imperiosa e retum
bante. Não obstante, essa cabeça pode ser 
considerada monstruosa e horrivelmente 
feia por alguns, porém esses adjetivos não 
têm sentido: não se aplicam de maneira ne
nhuma à vivida experiência exposta com 
clareza na lancinante imagem. A angústia, 
a simpatia e a indignação são suscitadas 
pelas deformações; e é pela adequacidade 
da metáfora que entrevemos lampejos de 
verdade universal, como na poesia. 

Há momentos em que o senso irreprimí
vel de humor levou Picasso a inventar 
monstros que podem chocar pelo grotesco 
e provocar risos de crianças. Os protótipos. 
desses monstros foram buscados à beira
mar e nas multidões vistas em estações de 

Em 1933 e 1934 Picasso realizou uma 
série de desenhos e gravuras sobre o 
tema do Minotauro cego conduzido 

por uma menina (acima, desenho de 
1934, 33,5x 51,2cm). Os elementos 
principais da composição - as 
figuras centrais, os pescadores e o 
mar ao fundo - aparecem em todas 
essas obras, mas com algumas 
variações. Por exemplo, na última 
gravura mencionada no artigo 
destas páginas foi introduzida a 
figura de um menino. e os 
personagens avançam para a 
esquerda. A menina, cujo rosto é o 
de Marie-Thérése Walter, representa 

a inteligência e a inocência em 
oposição á força bruta e á lascívia 
do Minotauro; aqui ela segura uma 
pomba em vez de um buquê de 
flores. Este buquê, por sua vez, 
torna a aparecer nas mãos da 
menina que enfrenta o monstro na 
Minotauromaquia (ao centro). água
forte e buril de 1935 (49,8x69,3cm). 
Abaixo. O fim de um monstro, 

desenho a lápis de 1937. 

estrada-de-ferro, nos mesmos ambientes 
em que outros rostos inspiraram desenhos 
de ninfas de encanto desconcertante. As 
imagens por ele criadas são ricas de asso
ciacões. Freqüentemente mostram ao mes
mo· tempo o que se convencionou chamar 
de bonito e o monstruoso, de terrorífico. 
Na sua preocupação constante de nada ex
cluir do que pudesse ser expresso, ele se re
cusava a tracar fronteiras, e eni conversa 
com seu se�retário e amigo Sabartos ele 
disse uma vez: "A beleza, que coisa estra
nha! Para mim é uma palavra sem sentido; 
não sei de onde vem o seu significado nem 
a que leva. Você sabe exatamente onde fica 
o seu oposto?"

Essa não-aceitação da dicotomia entre
beleza e seu reverso dá uma pista para se 
compreender a atitude de Picasso e a liber
dade com que ele procurava emocional
mente chegar aos efeitos visados mediante 
a junção dos dois extremos. Com seus 
monstros sagrados ele nos dá uma expe
riência profunda da realidade. Esses mons
tros estão presentes em nosso mundo por
que o homem criou deuses e - com maior 
sucesso ainda - semideuses-a sua-imagem 
e semelhança. • 

ROLAND PENROSE é pintor e escritor inglês. 
Nos anos da década de 20 ele esteve na França e 
conheceu Braque, Max Ernst, os surrealistas, e 
posteriormente Picasso /em 1936/, com quem 
manteve íntima e duradoura amizade. Foi um 
dos fundadores do movimento surrealista inglês 
e do Instituto de Artes Contemporâneas de Lon
dres, do qual ainda é presidente. E autor, entre 
outros livros, de um sobre Antoni Tapies, de dois 
sobre Mirá e de sete sobre Picasso. 

O assassínio. desenho em 
cartolina l40,2x50,5cm). Segundo 
Roland Penrose. este trabalho foi 
inspirado no famoso quadro de 
David, A morte de Marat. 

Mulher com uma criança morta, 
(195x130cm). estudo sobre o 

tema de Guernica. Óleo sobre 
tela, 1937. 



Picasso escultor 

Utilizando material de sucata, 
Picasso revolucionou a 
escultura contemporânea com 
obras-primas em que se 
combinam humor e 
inventividade. Montagem feita 
com um selim e um guidom 
de bicicleta, a Cabeça de 

touro (33,5x43,5x 19cm, 1943, 
Museu Picasso, Paris) é uma 
de suas mais famosas 
metamorfoses (página da 
direita!. Com O homem com 

carneiro, de 1944 (á direita). 
Picasso volta aos métodos 
tradicionais. Esta grande 
escultura de bronze 
(225,5x78x78cml. inspirada em 
um arquétipo da estatuária 
mediterrânea clássica, dá 
testemunho em plena guerra 
de uma renovada confiança no 
futuro: a humanidade saberá 
vencer a opressão e 
restabelecer a paz a que aspira 

(Museu Picasso, Paris). 

Julian Gallego 

J
ULIO González, escultor espanhol, 
um dos mais importantes do século, 
que renovou a técnica ao aplicar a 

suas esculturas de ferro a solda autógena, 
disse uma vez: "Para mim o lado misterio
so, o centro nevrálgico da obra de Picassso 
está em sua escultura." 

Quando se fala em Picasso pensa-se qua
se que exclusivamente no pintor, esque
cendo-se a obra escultórica, que fica rele
gada como atividade secundária, um 
hobby. Mas quando nos detemos na con
templação de sua escultura, percebemos 
que bem poderia ser a atividade integral de 
um artista laborioso e inspirado. Se por 
desgraça desaparecessem todas as outras 
obras picassianas (pinturas, desenhos, gra
vuras, cerâmicas) as esculturas bastariam 
para continuar situando-o no ápice da his
tória da arte de nosso século. 

É natu;al que alguns pintores cubistas 
( Laurens, Braque) tenham produzido boas 
esculturas, mas não na quantidade nem na 
qualidade das de Picasso, que disse uma 
vez a Julio González: "Para fazer escultura 
basta cortar os quadros. As cores não são 
mais do que indicações de perspectivas di
ferentes, de planos inclinados ... Uma vez 
cortados, é só montá-los seguindo as dire
trizes dadas pelas cores - e temos uma es
cultura." 

Esse conselho parece aplicado ( retros
pectiva mente) à criação de muitas obras de 
Picasso nos dois campos. Apesar de ter si
do ele um dos maiores pintores da idade 
moderna, quase se pode perceber em Pi
casso uma inclinação pouco acentuada pa
ra "qualidades" exclusivamente pictóricas, 
e isso é o que mais o afasta de seu amigo 
Matisse, com quem às vezes ele parece 
coincidir. Certos quadros de Picasso nos 
parecem mais indicações para uma pintura 
realizada com amor. Seus efeitos talvez pu
dessem ser alcancados mais diretamente por 
meio da escultura - principalmente quan
do ele se afasta da ortodoxia acadêmica, 
como faz constantemente, substituindo o 
mármore de Carrara, que lhe é totalmente 
estranho, por toda sorte de refugos, tais 
como chapas, arame, tábuas, areia, trapo, 
pintados ou não. 

É evidente que o cubismo com suas cola
gens e o dadaísmo com objetos encontra
dos casualmente e elevados à categoria de 
arte abrem um campo ilimitado a experiên
cias, campo no qual Picasso foi (como em 
muitos outros) um dos mais incansáveis 
pesquisadores. Se é verdade que ele disse, 
ante o pedantismo pseudocientífico dos ar
tistas tecnológicos, que "eu não procuro, 
encontro", não é �enos verdade que pas-

sou a vida procurando ao sabor de seu pro
digioso instinto e metamorfoseando refu
gos em obras-primas. Como disse Jean 
Cocteau, Picasso foi o rei dos trapeiras, 
principalmente na época feliz iniciada em 
1943 com o Bucrânio ou cabeça de touro 
feito simplesmente juntando um selim e um 
guidom de bicicleta para alcançar uma ex
pressão plástica insuperável (no alto desta 
página). 

Mas a atração de Picasso pela escultura é 
muito anterior, data de começos do século. 
Sua Mulher sentada é de 1901, seguida 
imediatamente de O cego e E/ picador, na 
etapa que na pintura chamamos de fase 
azul. Da fase rosa, posterior, é o busto de 
bronze intitulado Le fou. É uma cabeça mui
to fina, muito pictórica, na qual a luz resva
la como um pincel suave, um pouco à ma
neira de Rodin. Do mesmo ano ( 1905) é 
uma cabeça de sua amiga Fernande Olivier, 
tratada com um raro senso dos valores lu
minosos e ao mesmo tempo com aquela fa
culdade tão picassiana de juntar os contrá
rios, o que lhe dá enorme força e decisão. 

Fernande foi a musa da primeira fase do 
cubismo, a que lhe doou a figura para o es
quartejamento em telas e esculturas. A ca
beça em pequenos planos que Picasso faz 
dela em 1909 (nesta página) é o exato equi
valente tridimensional das cabeças dese
nhadas ou pintadas. O impacto da cabeça 
esculpida é talvez mais forte porque nos dá 
a realidade do volume no espaço, e não sua 
ficção plana. 

A esse respeito cabe lembrar que Herder 
distinguia a escultura, arte do real, da pin
tura, arte do engano. O que um escultor 
nos mostra está existindo, podemos tocá-lo 
em nosso espaço e não no espaço fictício 
de uma tela. Picasso sempre foi um "realis
ta" no sentido que os escultores russos Ga
bo e Pevsner deram à palavra em seu famo
so manifesto de 1920: realista é o que não é 
transposição nem cópia de outra coisa (co
mo é em geral o figurativo de tipo fotográfi
co); é o que tem existência própria e não 
existia antes de ser inventado pelo artista. E 
bom lembrar que 10 anos antes desse mani
festo Picasso já havia intuído um de seus 
princípios: a valorização do vazio em escul
tura para exprimir o espaço. 

É no período do cubismo sintético, entre 
1912 e 1916, que Picasso nos assombra 
com uma pletora de inventos, nem todos 
conhecidos por terem sido realizados com 
material perecível. A exposição da chamada 
"Doação Picasso" (de obras doadas ao Es
tado francês pelos herdeiros do artista em 
pagamento de direitos de herança) realiza
da no Gran Palais de Paris em 1979 permitiu 

ao público admirar grande quantidade de 
obras em cartolina, lata, madeira, papel, 
etc., algumas minúsculas, que o artista 
aparentemente ia guardando em caixotes 
uma vez realizado o milagre da criação. Os 
temas musicais das naturezas-mortas cu
bistas a óleo reaparecem com maior impac
to quando expressos através de materiais 
pobres. 

A mais conhecida dessas obras é o Copo
de absinto, de 1914, na qual parecem con
vergir as preocupações do futurismo, do 
cubismo e do dadaísmo. Um dos últimos 
exemplos dessa série de obras surpreen
dentes é a Guitarra pós-cubista (1914) em 
ferro colorido. No tempo surrealista, quan
do Picasso contribui para o grupo de André 
Breton com a famosa capa para a revista 
Minotaure, produz várias obras tridimensio
nais mais reveladoras do que sua pintura, 
ao empregar materiais não-convencionais, 
como arame (Mulher no jardim, 1929), areia 
misturada com corda, tela, etc., em com
posições protegidas por vidro ( Construção
com luva, Construção com borboleta, am
bas de 1930, nas quais entram luva e borbo
leta autênticas. 

Com a primeira Crucificação, pintada em 
1930 em Boisgeloup, inicia-se um ciclo que 
vai culminar em 1937 com a famosa Guerni
ca e ainda continuará por vários anos. Nes
sa mesma década Picasso faz as clássicas e 
serenas ilustrações das Metamorfoses de 
Ovídio para o editor Albert Skira. Em escul
tura, as figurinhas de madeira à maneira de 
ex-votos arcaicos, e em especial as magnífi
cas cabecas de mulher, destacadas ou em 
baixo-rel�vo, com uma curva que partindo 
do meio da fronte desenha o nariz como 
enorme bico de ave, estão muito mais pró
ximas das gravuras do que das pinturas. E 
em plena crise inicia as estranhas estatue
tas de bronze, conseguidas à base de ca
rimbagem (empreintes) de tolhas, conchas, 
papel ondulado aplicada no barro na busca 
de uma Grécia ideal de hamadríades e deu
sas das fontes. 

Com o Bucrânio de 1943, já citado, co
meca uma rica e muito feliz produção pictó
rica· e escultórica marcada pelo otimismo de 
Picasso. Porém o mais surpreendente, co
mo um jogo de prestidigitação, são as mon
tagens e transformações de objetos descar
tados. Com olho alerta Picasso vai reco
lhendo da sucata e do monturo um carrinhó 
de brinquedo que vai ser a cabeça de um sí
mio, uma coisa aqui, acolá, tudo o que lhe 
inspira sua gana de viver de novo. São es
culturas grotescas - Menina pulando cor
da, Mulher com �a:rinho de bebê (nesta �á- � 
gina), Mulher grav,da, Mulher com maça - r

Cabeça de mulher, bronze de 1909 
(40,5x 24 x 26cm l. Este retrato de Fernande 

Olivier, companheira de Picasso na época, 
é uma obra-prima da escultura cubista. En

contra-se no Museu Picasso de Paris. 

Fo10s Réumon des Musees Nauonaux, Paris 
© SPAOEM, Museu Picasso 



.,. um esforço para tornar sua arte acessível a 
, todos. Em 1943-1944 é o Homem com car

neiro (p. 38), versão do Moscóforo clássi
co, que está hoje na praça principal de Val
lauris. 

Ele arma um verdadeiro bestiário domés
tico presidido por mochos e corujas graves 
e cômicos, em meio ao qual a Cabra, feita 
em parte de ramos de videira, levanta os 
chifres amenos. Essa arte mais naturalista e 
menos intelectualizada corresponde a uma 
tendência universal do pós- guerra, que será 
logo suplantada por nova vaga de hermetis
mo da onda abstracionista. 

Mas o próprio Picasso jamais será abstra
cionista, se bem que nas mulheres de am
plos traços dos anos 50, na monumental 
cabeça de Sylvette, em ferro branco e pre
to, que decora um jardim da New York Uni
versity, e mais ainda nas mulheres e bone
cos em forma de catavento, nos Banhistas

de 1956, nas enormes figuras de ferro do 
começo da década seguinte é fácil notar 
que Picasso já estava um tanto cansado da 
arte fácil, da arte de brinquedo ou de festa 
popular e recuava para posições relaciona
das com o cubismo de quase meio século 
antes. Uma prova disso é - paradoxalm�n
te - o enorme monumento instalado em 
uma rua de Chicago, uma espécie de con
trapartida do Moscóforo, camponês de Val
lauris. 

Acima, Picasso, Françoise Gilot e 
seu filho Claude na Côte d' Azur 
(1950). Á direita, Mulher com 
carrinho de bebê, escultura de 
bronze (203x145x61cm) que data de 
1950. Um velho coador sem fundo 
(uma das rodas), alças de uma jarra 
quebrada (braços e pernas da 
criança). um vaso de cerâmica 
(chapéu e cabeça da criança), um 
cano de escapamento (vestido da 
mulher): eis novamente o passeio I"!ª 
praia. 
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Este esboço da carreira de escultor de 
Pablo Picasso basta para mostrar que foi 
uma carreira assombrosa, tão cheia de des
cobrimentos como sua carreira de pintor. 
!:m seus últimos anos ele quase não faz 
mais escultura, arte muito mais cansativa fi
sicamente do que os desenhos e gravuras, 
atividades a que aplica então todas as suas 
forças. 

Ê fácil deduzir algumas constantes desse 
panorama tão variado. Em primeiro lugar, o 
lúdico. "Uma arte que aborrece só serve a 
cesta de lixo", escreveu Jean Dubuffet. Pi
casso não se aborrece nunca, porque co
meça por não se aborrecer. Sua escultura 
tem sempre um ar de entusiasmo, um ar de 
improvisação tão longe daquela gravidade 
acadêmica que tantas vezes congela essa 
arte. Mas esse brinquedo,· apaixonado co
mo um brinquedo de criança, é sério, não 
se repete, não se contenta em repetir o já 
experimentado. Por isso ele nos surpreende 
com os milagres de ressuscitar refugos, de 
metamorfosear o obsoleto, de reinventar o 
natural e com a exatidão de observação 
quando nos parecia muito longe dela. Ape
sar dos empréstimos tomados à escultura 
africana, um classicismo, um espírito medi
terrâneo aflora incessantemente dessas fi
guras, femininas na maior parte, retorcidas, 
fragmentadas, divididas no espaço - para 
serem mais plenamente absorvidas. • 

. a:  

JULIAN GALLEGO, espanhol, é membro da 
Academia de Belas-Artes de Sevilha e da Hispa
nic Society de Nova Iorque. É professor da Uni 
versidade de Madri e já leciónou na Universidade 
de Paris. Este artigo é resumo de uma comunica
ção sua ao congresso sobre Picasso realizado em 
Santander em 1980 (veja nota sobre J. Palau i 
Fabre na p. 18). 

O universo mítico 

de Picasso 

O
mito mediterrâneo do touro - di
vindade dos afrescos cretenses dos 
bronzes de Maiorca, das corridas 

andaluzas - ou dos bois catalães, ou ainda 
das manadas de La Camarque, foi freqüen
temente utilizado por Picasso, que via na 
tauromaquia o símbolo de um maniqueísmo 
elementar e vigoroso. A força bruta é o tau-. 
ro; a inocência é o cavalo ferido pelos chi
fres daquele. 

"Guernica" 

Em plena guerra civil espanhola, horroriza
do com a destruição da cidade de Guernica 

Alexandre Cirici Pellicer 

pela aviação nazista sob as ordens de Fran
co, Picasso escolheu esse tema como ele
mento central de seu grande afresco Guer

nica (p. 16-17). A concepção dessa obra se 
baseava no tema - já tratado em suas gra
vuras sobre a tauromaquia - da oposição 
entre a força bruta e a inocência. Tanto por 
seu dinamismo como por sua temática, 
Guernica se inscreve na tradição clássica do 
tema do Rapto das Sabinas, exercício cori
vencional que permitia aos pintores e escul
tores abordarem os problemas da violência 
e da vitória física da força bruta, da moral e 
da estética da inocência. 

"Templo da Paz". Interior da capela de Vallauris, no sul da Franca, onde Picasso 
pintou os dois grandes murais A guerra, à esquerda, e A paz, à direita (470x 1.020cm 
cada um). concluídos em 1952 . 

A associação da brutalidade com animais 
de grande porte era tão tradicional quanto a 
encarnação das vítimas, dotadas das forças 
positivas da virtude e da beleza, em figuras 
femininas. O touro e o cavalo personificam 
o grande drama da violência; e o papel hu
manitário cabe à mulher. A mulher que gri
ta ou a que carrega nos braços o filho mor
to. A mulher que impele à ação ou a que so
fre sua paixão.

Esses dois grandes temas que repercu
tem em Guernica, a tauromaquia e o Rapto 
das Sabinas, serão muitas vezes tratados .,.
por Picasso em sua obra pictórica e sobre- , 



A alegria de viver, óleo sobre fibrocimento (250x 120cm). Antibes, 1946. 

li.. tudo em sua extensa obra gráfica. Há um 
r esplêndido precedente da mitologia de

Guernica: a Minotauromaquia (p. 36). Nes
sa água-forte de 1935, um Minotauro, gi
gantesco e sinistro homem-touro, acaba de 
rasgar a barriga de um cavalo, animal que 
pode ser identificado, enquanto vítima, 
com a feminilidade: suas tripas formam um 
belo corpo de mulher. 

"A alegria de viver" 

Em 1945, após a guerra da Espanha e a li 
Guerra Mundial, estava restabelecida a paz. 
Em 1946 Picasso realizava outro grande 
afresco destinado a contrabalançar Guerni
ca: La Joie de Vivre (acima) de Antibes. 
Sabe-se que Picasso propôs a essa cidade 
francesa preencher todos os espaços do ve
lho palácio Grimaldi, a fim de transformá-lo 
em museu de sua obra. Era uma homena
gem a essa cidade fundada pelos gregos e 
ao que ela representava como símbolo do 
Mediterrâneo. 

O novo afresco é diametralmente oposto 
a Guernica. Enquanto nesse último tudo é 
violência, em Joie de Vivre tudo é paz. Em 
vez dos tons negros e cinzentos, dominam 
os mais puros e suaves tons azulados. Em 
vez do movimento exagerado e da profusão 
de linhas oblíquas, a calma expressada pelo 
contraponto das verticais com a horizontal 
do mar. Se Guernica pode ser comparado 
ao Rapto das Sabinas, o mesmo vale para 
Joie de Vivre em relação ao Nascimento de 
Vênus de Botticelli. Nestas duas últimas 
obras, um esplêndido nu feminino ocupa o 
centro da composição. Em ambos os casos 
o mar serve de fundo, e os mesmos dois 
grupos ladeiam a figura central. 

Guernica e La Joie de Vivre constituem 
os dois pólos de uma mesma visão da reali
dade. A primeira obra representa a rejeição 
do Mal, identificado com a força bruta. A 
segunda, um hino ao Bem, identificado 
com o prazer sensual dos corpos belos, 
com a música, a dança e o clima agradável 
do Mediterrâneo: de fato, um hino à liber-

42 

dade. Na obra de Picasso, a identificação 
do Mediterrâneo com a liberdade é uma 
constante. O escritor espanhol Eugenia 
D'Ors chegou a afirmar que a verdadeira 
pátria do artista era o Mediterrâneo. Eu 
mesmo ouvi Picasso dizer que andaluzes, 
catalães e provençais são a mesma coisa, 
ou seja, mediterrâneos, e acrescentou: 
"Madri e Paris jamais nos compreenderão." 
Nessa bipolaridade, Madri e Paris personifi
cavam evidentemente o poder, a lei, a força 
coercitiva, ao passo que a Andaluzia, a Ca
talunha e a Provença representavam a mar
ginalidade, a rebeldia e até mesmo a astú
cia, se necessário, para burlar as imposi
ções externas e viver a vida plenamente. 

"A guerra" e "A paz" 

Infelizmente, a guerra que havia terminado 
em 1945 não foi a última, e nuvens viriam 
toldar o céu de Joie de Vivre. Em 1951 e 
1952, Picasso realizou várias pinturas que 
expressavam sua reação ante a guerra da 
Coréia. 

Massacre na Coréia ( 1951) é outro monu
mental afresco histórico. Dessa vez a com
posição é dividida em dois campos: não em 
dois campos equilibrados como os do Qua
dro das lanças de Velázquez, nem em dois 
campos desequilibrados como O três de 
maio de 1808 de Goya, mas em dois cam
pos totalmente distintos e tratados de uma 
maneira que talvez ninguém empregara 
desde Giotto. A divisão maniqueísta é típica 
de Picasso. De um lado formas orgânicas e 
do outro formas mecânicas. Formas suaves 
diante de formas duras e pungentes. Linhas 
sinuosas em contraste com linhas rígidas. 
Figuras realistas ao lado de monstros. 

Essa dicotomia é amplamente expressa
da nas duas composições da Capela de Val
lauris, A guerra e A paz (1952), afrescos 
com mais de 10m de comprimento, ou seja, 
maiores do que Guernica. A guerra é mons
truoso, confuso. O fato de as rodas do 
grande carro serem quadradas é sintomáti
co. Os cavalos já não são frágeis e ternos 
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como nas Tauromar,uias: têm patas exces
sivamente pesadas. Os guerreiros são si
lhuetas com gesticulações ridículas. A at
mosfera é de desolação. 

O contraste com A paz é total. Note-se 
que na personificação do Mal predominam 
as figuras viris. Picasso freqüentemente 
identifica o homem com a violência estúpi
da. Em compensação, a representação do 
que é pacífico está ligada à feminilidade e à 
infância, os dois conceitos idealizados pelo 
artista, incorrigivelmente fiel à sua valoriza
ção da inocência e à sua simpatia pela víti
ma. 

Há também um cavalo, essa vítima na 
Tauromaquia. Mas trata-se de um cavalo 
redimido, um Pégaso alado que escapa à 
sorte aziaga. Um sol de fogo em forma de 
papagaio de papel, enfeitado de espigas, 
preside à cena em que também a lua parece 
um papagaio. Há ramos de videira e cachos 
de uva, uma laranjeira carregada de frutos, 
mas sobretudo mulheres e crianças: mulhe
res que dançam, cuidam das crianças, cozi
nham ou escrevem, e crianças que correm 
ou tocam flauta, sendo que uma delas se 
diverte atrelando Pégaso a um arado. 

As linhas e as pinceladas de A guerra são 
desgraciosas, duras, angulosa<;, pobres. As 
de A paz, delicadamente sofisticadas, to
cam as raias dos efeitos impossíveis que tão 
bem refletem o gosto de Picasso pelo jogo 
criador. 

"As meninas" 

A nosso ver, podemos encerrar o ciclo das 
grandes mitologias de Picasso com a série 
As meninas (p. 44 e 45, em cores). Trata-se 
de "variações" sobre o famoso tema de Ve
lázquez, as quais datam do final da década 
de 50. 

A série As meninas constitui talvez a 
mais reveladora de suas composições mito
lógicas. A comparação com o quadro de 
Velázquez facilita a sua leitura, porquanto, 
observando as cores utlizadas por Picasso, 
o tratamento que ele dá às formas e a am-

pliação ou redução dos personagens da 
obra original, podemos formar uma idéia 
precisa do sistema de valores do artista e 
saber quais desses valores são considera
dos positivos ou negativos. 

Do emprego das cores podemos imedia
tamente perceber sua tendência ao mito. 
As cores celestes, o amarelo solar e o azul 
claro da atmosfera, são encontradas ape
nas nos personagens inocentes: a pequena 
infanta, ainda muito jovem para participar 
do mecanismo agressivo de sua família; a 
anã María Bárbola, inocente porque não 
possui todas as suas faculdades mentais; e 
Pertusato, inocente bufão infantil. Os de
mais personagens ou são fúnebres fantas
mas negros ou cinzentos, ou são pintados 
com as cores folclóricas dos demônios da 
tradição ibérica: o vermelho do fogo e o 
verde do veneno. 

Num dos quadros da série há apenas 
tons cinzentos porque Picasso quis assim 
nos mostrar, como em Guernica, toda a 
força do grafismo e o valor da luz e das tre
vas. 

Se da análise dessa deformação cromáti
ca, tão distante dos tons dourados do qua
dro de Velázquez, passarmos ao exame dos 
grafismos, a lição será ainda mais eloqüen
te. Convém destacar a importância dada 
por Picasso à figura do pintor, o qual apare
ce como um gigante com a cabeça tocando 
o teto e uma enorme cruz de Santiago so
bre o peito, tornando pequenos os demais
personagens. Trata-se evidentemente de
uma cruel sátira contra a vaidade de Veláz
quez, que pintou essa cruz para simbolizar
o fato de pertencer a uma nobreza da qual 
na verdade não fazia parte. Outro elemento
que chama a atenção logo de saída é a pre
sença, no teto, de enormes ganchos seme
lhantes aos utilizados nos açougues para
pendurar carne. No quadro de Velázquez

Com esta gigantesca 
pintura mural de 80 
metros quadrados (à 
direita). inaugurada em 
1958, Picasso contribuiu 
para a decoração da 
sede da Unesco em 
Paris. O tema da obra -
a queda de Ícaro, com 
uma praia e banhistas -
parece simbolizar a luta 
das forças vivas do 
espírito contra o mal. 
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esses ganchos passam quase despercebi 
dos na penumbra e provavelmente serviam 
para pendurar lâmpadas. Mas o seu tama
nho ampliado na pintura de Picasso dá ao 
recinto uma aparência de sala de tortura. 

Picasso cria uma atmosfera trágica que 
transforma a cena retratada por Velázquez 
no Alcázar de Madri em uma visão sinistra 
do absolutismo: assim, as duas figuras do 
fundo lembram caixões colocados de pé. 
Por outro lado, os personagens principais 
assumem formas altamente significativas e 
são constantemente retomados pelo pintor 
em todas as variacões sobre o tema. Por 
exemplo, o rosto de formato redondo está 
associado à bondade ou à inocência. É o 
desenho do sol, de uma bola de jogo. Não 
tem arestas; é agradável; é feminino. 

A infanta, Maria Bárbola e Pertusato têm 
rostos redondos, assim como as crianças, 
os inocentes, os idiotas e os bufões. As 
duas damas nobres que acompanham a in
fanta com gestos obsequiosos e servis 
apresentam feições angulosas e cabeças 
pontudas. As damas Velasco e Sarmiento 
têm assim um ar antipático e eminentemen
te agressivo. 

O contraste dos rostos redondos dos 
bons, pintados de amarelo ou azul celeste, 
com os rostos pontiagudos e os tons ver 
melhos e verdes dos maus é uma caracte 
ristica comum a todas as variações do te
ma. 

Uma das pinturas da série As meninas é 
particularmente ilustrativa (p. 44, n? 3). Ne
la vemos Maria Bárbola ladeada por dois 
personagens. A composição lembra a parte 
central do quadro de Velázquez, mas o pé 
da figura da direita, apoiado sobre o cão, 
pertence ao bufão Pertusato, o que permite 
identificar Maria Bárbola como o persona
gem central. O personagem da esquerda, 
Isabel de Velasco, tem o rosto voltado na 

direcão oposta à da tela original. Com isso 
ela adota para com a anã a mesma atitude 
servil que revelava diante da infanta na pin
tura de Velázquez. Por meio desse jogo de 
equivalências é que se expressam os senti
mentos igualitários de Picasso, para quem 
os valores essenciais são a bondade e a ino
cência. Daí ter ele igualado a infanta a uma 
anã idiota. Desse modo o artista sublinha 
igualmente a estupidez do comportamento 
dos cortesãos, dispostos a tudo quando se 
trata de tirar partido de sua obsequiosida
de. 

A série As meninas é também interessan
te porque compreende uma coleção de 
quadros com vistas de La Californie, a casa 
de Picasso em Cannes (p. 45, em cores). As 
sacadas da velha casa modem style descor
tinam vistas deslumbrantes do Mediterrâ
neo. Bandos de pombas - símbolo de paz 
tantas vezes cultivado por Picasso - cru 
zam o mar e o céu azuis. Esse mar e esse 
céu mediterrâneos, tão abertos e lumino
sos, representam a liberdade; eles são exa
tamente o inverso dos tons negros e cin
zentos ou de outras cores diabólicas que o 
pintor utiliza em suas visões do mundo ab
solutista. Isso nos ajuda a compreender o 
sentido mitológico global da série As meni
nas. O absolutismo representa estupidez, 
confinamento, crueldade, servilismo e, em 
última instância, agressividade diabólica. A 
liberdade, por outro lado, é sinônimo de 
abertura, alegria, vitalidade espontânea, 
além de ser a companheira da paz. • 

ALEXANDRE CIRICI PELLICER é professor de 
sociologia da arte da Universidade de Barcelona 
e autor de dezenas de ensaios sobre artistas im
portantes e de mais de um livro sobre Picasso. E 
senador ,1a Espanha e deputado a Assembl�ia 
européia de Estrasburgo. Este artigo, agora pu 
blicado pela primeira vez, resume sua comunica
ção ao congresso de Santander. 
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Variações sobre um tema dê Velázquez 

Em meados de agosto de 1957 Picasso 
iniciou um período de trabalho intenso 
durante o qual pintou mais de 40 
"variações" sobre As meninas, a obra-pri
ma de Velázquez que ele havia admirado 
em sua adolescência. 

Assim como seu ilustre predecessor 
espanhol. Picasso era fascinado 
pelas relações entre a arte e a 
realidade. As meninas - que é de certo 
modo "uma pintura sobre a pintura" -

coloca um problema que sempre o 
intrigou: a relação que se estabelece entre 
o pintor, o modelo e o espectador. 
No quadro de Velázquez (1). o pintor 
trabalha em um retrato dos reis espanhóis 
(Filipe IV e sua mulher). Ao lado do 

cavalete. ele olha para os seus modelos, 
cuja imagem aparece refletida em um 
pequeno espelho pendurado na parede do 
fundo. Em primeiro plano estão a infanta 
Margarita Maria e suas acompanhantes, 
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que entraram no ateliê do artista. A 

infanta aparece entre as duas Meninas, 
Maria Agustina Sarmiento, de joelhos, e 
Isabel de Velasco. Junto desta encontram
se dois anões: Maria Bárbola e, no canto 

direito, Pertusato. 
Em suas variações, que se encontram no 
Museu Picasso de Barcelona, o artista 
transformou habilmente a iluminação, a 

disposição dos personagens, seus gestos e 
seus trajes (veja o artigo das p. 41-43). 
Ilustrações: (2) o grande quadro com que 
Picasso iniciou a série em 17 de agosto de 
1957; (4 e 5) duas pequenas variações da 
infanta feitas no mês seguinte, quando 
Picasso se concentrou em figuras isoladas 
ou em grupos (3). 
A reprodução em cores da página 
seguinte (acima) é uma outra 

versão do quadro inteiro de Velázquez. 
O mundo das Meninas de Picasso está 
prefigurado no Ateliê de Cannes (30 de 
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março de 1956). também reproduzido na 
página da direita (abaixo). Este quadro 
pertence a uma série que seu autor 
costumava chamar de "paisagens 
interiores" e mostra o ateliê de La 
Californie, sua casa de Cannes. Esta visão 
sombria de um ateliê "despojado de tudo 
o que não seja sua arte e sua mobília", 
inclusive com uma tela ainda em branco, é 

uma das muitas que foram pintadas na 
década dos 60, época em que sua arte, 
como observou Robert Rosenblum. 
começa a expressar a condição hermética 
de uma existência circunscrita aos fatos 
imediatos da vida doméstica na Cotê 
d'Azur e às distantes recordações de sua 

própria arte e da dos velhos mestres". A 

um visitante que viu uma versão ulterior 
desta "paisagem interior" e observou quão 
espanholas eram suas harmonias de tons 
ocres, negros, marrons e brancos, Picasso 
respondeu simplesmente: "Velázquez!" 
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Página em cores

Estes dois óleos, Natureza morta com 
cabeça de touro (130 x 97cm, colecão 
Nordrhein-Westfallen, Düsseldorf). e 
Alvorada (265 x 195cm, Museu de Arte 
Moderna, Paris). foram pintados em 1942 
em Paris, quando Picasso se encontrava 
praticamente imobilizado na capital 
ocupada pelos nazistas. Apesar da 
escassez de material de pintura provocada 
pela guerra. a produção de Picasso 
continuou prodigiosa. Muitos de seus 
quadros dessa época expressam o que o 
critico de arte inglês John Berger 
descreveu como "a experiência da derrota 
e da ocupação e uma terrível visão do mal 
que, longe de ser metafísico, estava 
presente nas ruas, com suas botas e sua 
suástica". A Natureza morta reflete 
também uma dor pessoal: foi pintada em 5 
de abril, uma semana após a morte de um 
velho amigo seu, o escultor espanhol Julio 
Gonzalez. A respeito da Alvorada, também 
impregnada dessa sinistra atmosfera dos 
tempos de guerra, Berger escreveu: "O 
tema ... pode parecer trivial: uma mulher 
deitada numa cama e outra sentada numa 
cadeira, segurando um bandolim sem 
tocâ-lo. Todavia, na ligação entre essas 
duas mulheres, assim como na mobília e 
no recinto em que elas estão confinadas, 
sem uma porta ou janela, reflete-se toda a 
claustrofobia do toque de recolher e de 
uma cidade sem liberdade." 

Picasso durante a filmagem de Le mystere Picasso. de Henri Georges Clouzot (1956) . 

O artista e 

seus modelos 
Uma análise incansável do rosto humano 

Dominique Bozo 

J
AMAIS esgotaremos o assunto Pi
casso, o universo Picasso, porque 
sua arte não comporta uma definição 

precisa, uma classificação bitolada, tran
qüilizadora. Venha o questionamento do 
"grande público", de apreciadores mais in
formados, ou de historiadores parados 
diante dese rio que varou o século arrastan
do sua própria caudal, enriquecida com tu
do o que conseguiu incorporar e integrar a 
sua torrente, seja da arte universal passada 
ou da que esteve se fazendo - a resposta 
será sempre insuficiente, aproximativa. 

Isso se aplica a toda a arte moderna, mas 
com Picasso a exigência é maior, principal
mente agora que se espande o conheci
mento de sua obra, que uma série de estu
dos a vai revelando pouco a pouco, que o 
público sé aproxima cada vez mais dessa 
.arte que o fascina mas q\Je ele ainda recebe 

como uma violência, uma agressão bárbara 
tanto mais incompreensível quanto é tem
perada periodicamente de fases de acalmia. 

A verdadeira indagação não deve portan
to ser: por que a reticência para com a arte 
moderna se fixa no mito Picasso? Por que o 
mito se chama Picasso, bode expiatório da 
arte moderna? Por que a indagação não al
cança também a Braque, Matisse, Mon
drian, os abstratos, em cuja obra há tantas 
coisas a serem interrogadas, tantos moti
vos para indignação? A resposta não está 
apenas na longevidade excepcional de um 
artista cuja obra tem raízes no século XIX 
expirante e vai até quase o fim do século 
XX. Tampouco está nas permanentes revi
sões de sua obra, em suas revoluções su
cessivas e radicais, em suas aparentes con
tradições, nos avanços e recuos de uma li.. 
criação que se situa sempre entre classicis- , 
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Mulher chorando, óleo (60 x 49cm). outubro de 1937, coleção Anthony Penrose, Inglaterra. 

lrrr.. mo e revolução. A resposta muito menos 
r está na circunstância de ser ele o único ar

tista deste século a introduzir a história em 
sua obra, juntamente com sua autobiogra
fia, e a convocar também para compô-la 
elementos da arte universal, com a qual ja
mais deixou de dialogar. 

Não haverá uma razão mais profunda, 
uma explicação que ultrapasse o demasia
do fácil da fixação de um mito que o pintor 
mesmo decidiu assumir? Não residirá a "re
cusa" mais na visão exclusivista e na idéia 
simplista da relação iconoclasta que o pin
tor mantinha com o modelo que sua obra 
não deixava de interrogar, quero dizer, com 
a figura humana, principalmente nos anos 
30 e 40, precisamente o momento em que 
sua obra alcançava a maior difusão? 

Para a maioria, Picasso é o grande des
truidor da figura. Enquanto os abstratos se 
contentavam com negá-la, ele se atirou di
retamente contra ela, e não só contra a 
imagem do ideal clássico definido pela Re
nascença. Aqueles que repelem Picasso o 
fazem certamente menos por ele haver de
formado os objetos, a natureza, o homem, 
mas principalmente por ter ousado "desfi
gurar", mutilar o rosto feminino. No olhar 
do espectador que olha um dos retratos de 
Picasso dos anos 30 não subsistirá incons
cientemente, como ponto de referência, a 
recordação das virgens idealizadas de Ra
fael ou de Bellini? 

Para os detratores de Picasso, como para 
os que veneram suas obras da juventude -
que são as de um Rafael precoce, que sou-

-:;_· 
w 

o 

<! 
a. 
<J) 

@) 

be pintar os saltimbancos das fases azul e 
rosa - ou para os admiradores dos retratos 
realistas de Olga e de Paulo, é ainda mais 
incompreensível que o mal tenha vindo de 
um talento tão grande. Quanto às obras cu
bistas, se permanecem geralmente herméti
cas e dificilmente acessíveis, essas incomo
dam menos. Nelas o tabu da figura conta 
pouco, já que no quebra-cabeças analítico 
do achatamento dos signos a identificação 
ou o reconhecimento é menos certo. Ape
sar do freqüente desaparecimento do mo
delo numa construção quase abstrata, tra
tada em tons de camafeu, nunca há desfi
guração no sentido rigoroso do termo. 

Depois de 1917 e até 1926 o essencial da 
obra picassiana é de um realismo que não 
podia ser mais clássico, e por isso mesmo 
tranqüilizador, mesmo quando o artista se 
diverte pondo frente a frente suas figuras 
clássicas (Mulheres na fonte, p. 26, em co
res) e seus bonecos cubistas ( Os três músi
cos, p. 26). Esses homens geométricos, ar
ticulados como bonecos, evoluem numa 
cenografia de teatro que lhes confere qual
quer coisa de metafísico, de intemporal 
mesmo, mais perto do sonho ou do espaço 
mental, a ponto de nada neles nos agredir. 
Já as primeiras banhistas desses mesmos 
anos 20, aquelas Vênus fartas saídas de de
senhos de lngres e agora correndo pela 
praia, ébrias de ar puro, esportivas no movi
mento, de formas musculosas e enérgicas, 
propulsionadas e deformadas pelo esforço 
- essas voltam a provocar desconforto e
incerteza no espectador. Parece haver co
mo que um excesso de liberdade nessas ba
cantes amáveis ou medonhas. Mas não se
rá exatamente o realismo de sua situação o
que as torna monstruosas? A monstruosi
dade não virá exatamente do fato de elas
evoluírem em nosso mundo cotidiano?

Só em meados dos anos 30 é que volta a 
se estabelecer na obra de Picasso o diálogo 
entre o terror e a ternura, para o que o artis
ta recorre ao colorido violento e ao arabes
co. Das imagens dessa época surgiu a repu
tação de um Picasso deformador, violento e 
agressivo, porém não selvagem no sentido 
de sua arte nas Demoisel/es d'Avignon (p. 
8, em cores). Enquanto nas obras dos anos 
30 as deformações pertencem à tradição 
cubista, pois que resultam em parte de uma 
"desmontagem" intelectual do modelo na 
busca de uma expressão sintética, psicoló
gica e formal tanto do que é visível quanto 
do que não é visível nele, tanto do que se 
sabe quanto do que se intui, aqui o que per
turba essencialmente é o realismo violento 
que persiste atrás da deformação, inclusive 
a reconstituição de um retrato identificável, 
apreendido e ampliado em uma unidade no
va. É o que o escritor francês Leiris definiu 
com muita lucidez já em 1930: "Para Picas
so tráta-se muito menos de refazer a reali
dade com o único objetivo de refazê-la do 
que com o propósito muito mais importante 
de expressar todas as possibilidades, todas 
as ramificações imagináveis, a fim de trazê
la um pouco mais para perto, para se poder 
quase to-cá-la." 

Para exprimir esse "máximo de possibili
dade" o artista deve ser livre em sua expres
são. Foi o que Picasso disse a Teríade: 
"Quantas vezes, no momento de pôr um 
azul, me dava conta de que não o tinha. En
tão pegava o vermelho e usava em lugar do 
azul. Vaidade das coisas do espírito." Tam-

bém a sua frase "eu não procuro, encon
tro" resume melhor do que qualquer disser
tação ou análise erudita a total e insólita li
berdade desse homem em sua pesquisa. 
Porque não há obra de arte sem transfor
mação ou manipulação. 

Nos retratos de Marie-Thérése e de Dora 
Maar nos surpreende o fato de haverem as 
figuras se instalado no universo cotidiano 
das reproduções de quadros com a mesma 
presença familiar· dos ícones bizantinos, 
dos retratos clássicos, das Vênus de Cra
nach, das regentes de Frans Haals, das fi
guras de Velázquez. 

Esses dois retratos existem poderosa-· 
mente para nós, são imagens autônomas e 
expressivas de nosso século. Toda a cultura 
ocidental está contida neles, como o ara
besco de lngres e a cor livre de Van Gogh. 
Em Dora Maar é a ternura, a elegância e a 
majestade que se impõem. O olhar do mo
delo domina de frente e de perfil, pois nós a 
vemos de dois pontos ao mesmo tempo, o 
que enriquece a qualidade de sua expressão 
móvel e hierática. A cor dos olhos - um 
vermelho, outro verde - é de uma liberda
de total de invenção. De certa maneira ela 
se opõe à posição de quase três quartos da 
pintura clássica, e a elegância de atitude 
lembra os grandes retratos da pintura uni
versal. Nos dois se combinam a permanên
cia do classicismo e a modernidade mais 
nova. Nesse nível de liberdade e de inventi
va a arte apaga as contingências do tempo. 

No retrato de Marie-Thérése encontra
mos a mesma liberdade da linha, o mesmo 
jogo de cor. É outra proposta de beleza ab
soluta, de uma fidelidade ao modelo só re
conhecida por quem o compara à fotografia 
- mas também de total invenção: lábios e
unhas amarelos, cabelos verdes, um olho
rosa outro azul. Está bem, pensamos em 
Van Gogh e também em lngres, sempre ln
gres! La Comtesse d'Haussonvil/e ou Ma
dame Moitessier. Onde lngres recorre ao
espelho para nos dar o perfil oculto do mo
delo, Picasso recorre à síntese gráfica: o
olhar de frente ligeiramente deslocado num
rosto de três quartos. A mesma deforma
ção dos dedos em que lngres, o mesmo
movimento de mãos cujos dedos de unhas
coloridas se abrem como buquê.

Seriam precisos muito tempo e muito es
paço para se comparar esses retratos com 
as obras-primas da arte clássica ocidental· 
pós-Renascença. Veríamos que neles estão 
assimiladas todas as constantes plásticas 
da arte clássica em transformações sucessi
vas para chegar a outras propostas formais, 
mas que aó mesmo tempo são outras tan
tas reflexões novas sobre a realidade, com 
vistas a uma verdade psicológica em que se 
mesclam humor, tristeza e aleg_ria de viver. 

Mas então por que essas "mulheres que 
choram", essas figuras histéricas de 1937, 
tão hediondamente mutiladas, deformadas, 
crispadas de dor, se unhando no rosto ou 
torcendo raivosamente um lenço? Certa
mente que devia haver em volta de Picasso 
mulheres que choram, como há em volta de 
qualquer de nós. Porque essas figuras nas
cem do drama da guerra. Porque Picasso 
queria e precisava exprimir o horror da 
guerra da Espanha, como também - numa 
visão profética - o horror da outra guerra 
mais generalizada que então se anunciava. 
Portanto, não estamos diante apenas da fi
gura chorosa da tragédia espanhola; e es-

Retrato de mulher (Dora Maar). óleo (92 x 73cm). Paris, outubro de 1942. 

ses rostos de mulheres, por mais identificá
veis, ultrapassam em muito a representa
ção individual ou particular dos modelos. 
Elas são o grito da humanidade ferida. Na 
evolução que vai de uma a outra dessas fi
guras, do retrato de Dora chorando (1937) 
ao seu rosto desfigurado de 1939, evolução 
que se desdobra como um jogo de espelhos 
(uma· parte parece se destacar para olhar a 
outra, entregue à dor), levada a um descar
namento que já deixa transparecer a ima
gem da morte, há uma passagem da ex
pressão individual aos signos universais da 
dor e da morte. Picasso dizia que não pinta
ra a guerra, mas que a guerra sem dúvida 
estava presente em sua obra. Agora se 
compreend� porque essas metáforas en
contram sua expressão mais forte precisa-

mente no rosto do ente mais querido. Para 
o artista que vive em contato com a realida
de, que reproduz em sua arte o universo co
tidiano, quando há ameaça ela é vista como
se dirigindo contra o ser amado, aquele que 
está mais perto do artista, ou seja, o mode
lo, a pessoa, com quem ele dialoga em regi
me privilegiado, a pessoa a quem ele não se
cansa de interrogar.

É claro que na obra de Picasso se encon
tram outros exemplos desse conteúdo psi
cológico. Digamos apenas que é normal pa
ra um pintor clássico, que assume em sua 
pintura tanto a sua vida como a da humani
dade de seu tempo, procurar na figura hu
mana a expressão do horror, como a procu
ra também nas naturezas-mortas da guerra, 1rr,,. 

sublimes "momentos" feitos à base de um r
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� crânio de boi (p. 46, em cores), de um pe
daço de pão, de uma vela, de um jarro, que 
são outras tantas expressões proféticas e 
indiscutíveis do drama que se anuncia ou 
que já está em andamento. 

Mas a pintura de Picasso, que é a pintura 
de um humanista, é um equilíbrio de opos
tos. Porque Picasso acredita no homem. O 
pessimismo visionário de antes da guerra 
dá lugar a uma reflexão positiva sobre o ho
mem no período mais negro da guerra. 
Desde 1942 Picassso sente necessidade de 
reencontrar as grandes figuras naturalistas. 
O Homem com carneiro (p. 38) é a escultu
ra que exprime com mais força e com mais 
plenitude o humanismo do século XX, co
mo nos retratos de Dora Maar da mesma 
época, principall1)ente aquele de uma figura 
severa e majestosa na qual o rosto recolhi
do, atento e tristonho se destaca de um 
fundo em parte negro e em parte azul, evo-

cando tão bem a passagem da noite para a 
claridade. 

Percorrendo-se a obra de Picasso desco
bre-se uma série de marcos, obras que bali
zam sua ca�inhada feita de avanços, de 
pesquisas radicais, de reflexões e de retor
nos sobre si mesmo. Como Ticiano, até o 
fim da ·.ida o artista continua ativo como 
pintor e criador, não renunciado jamais à 
análise e ao questionamento do próprio ros
to. Nos auto-retratos desenhados, pouco a 
pouco o rosto vai-se modificando e assu
mindo a expressão da morte. No auto-retra
to fiel que é Velho sentado com chapéu (úl
tima capa) pode-se ver uma espécie de apa
nhado dos velhos temas picassianos. O ve
lho sentado numa poltrona, como um bo
neco maltratado que desaparece sob a pin
tura, é ao Arlequim pensativo de 1909 e 
também uma recordação do Renoir doente 
visto por Picasso em 1919. E há também 

uma saudação a Matisse na blusa romena. 
É ainda Van Gogh com o chapéu de palha. 
É a tragédia do pintor e da pintura expressa 
não na linguagem acadêmica e tranqüila de 
um velho mestre mas com a energia e a li
berdade de um jovem que assimila a expe
riência de seus éontemporâneos, sabendo 
que vai deixar uma pintura tão viva como a 
que encontrou em seus começos. • 

DOMINIQUE BOZO, de nacionalidade france
sa, foi conservador do Museu Nacional de Arte 

Moderna de Paris e exerce a mesma função no 

Museu Picasso a ser inaugurado em 1983. Esse 
museu recolherá vastíssimo acervo de obras do 

grande pintor espanhol, além de peças de sua 

coleção particular, que inclui obras de Césan

ne, Matisse, Renoir, Derain, Henri Rousseau. Es
se "universo Picasso" será instalado numa man
são histórica do século XVII, o Hôtel SaM (Hôtel 

Aubert de Fontenay/. 

Retrato de Renais, desenho a lápis e carvão (61,2 x 49,1cm), 1919. No final da vida, 

Picasso pinta o Velho sentado com chapéu (veja a capa IV), auto-retrato mais ou menos 

imaginário que é também uma clara evocação de Auguste Renoir, o Renoir que na 

velhice trabalhava com os pincéis atados às mãos paralisadas. Cinqüenta e dois anos 

antes, no mesmo ano da morte do grande pintor francês, Picasso já o havia retratado 

neste desenho feito a partir de uma fotografia. 
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1 - APRESENTAÇÃO 

Já se tomou um "costume", entre 
, 

-

nos, sistematizar as açoes de-

senvolvidas, relatar as experiências, os passos e as dificuldades prin

cipais do ano. Esta é uma forma de registrar o processo da nossa cami

nhada, especialmente os aspectos mais relevantes; uma maneira de "pres

tar contas" às pessoas e instituiçÕes que acreditam no tipo de trabalho 

que estamos desenvolvendo e de uma forma ou de outra têm dispensado o 

seu apoio e colaboração. É, também, uma forma de informar à "canunida

de regional" e ao pÚblico em geral sobre o andamento dos trabalhos co

rm.mitários apoiados e acanpanhados pelo MOC na região. 

É com essas preocupações que divulgamos o presente Relatório 

Anual referente ao exercicio 1986.

Propositadamente, procurando evitar que o relato dos trabalhos se 

tome demasiadamente cansativo, selecionamos aquelas atividades que a 

nosso juizo são mais significativas, ficando de fora um conjunto de ou

tras "menores" que são também assunidas pelos grupos comunitários com 

os quais atuamos. Afora isso, procuramos descrever cada atividade de 

uma forma o mais resumidamente possivel, evitando detalhes que ultra

passassem os objetivos da presente publicação. 

Procuramos, no entanto, levar ao leitor uma visao geral sobre o 

trabalho que desenvol veroos: a nossa filosofia de açao, metodologia 

de trabalho, pessoal, programas de ação com as respectivas atividades, 

resumo da nossa avaliação. Os anexos ajudarão, acreditamos nós, para 

melhor canpreensão do todo. 

As possíveis criticas e sugestões serão, cano sempre, bem vindas. 

Feira de Santana, janeiro de 1987.

IIDES FERREIRA DE OLIVEIRA 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 



11 • RECURSOS HUMANOS 

t . Diretoria 

1.1. Até 29 de outubro de 1986. 

Sr. Jonathas Telles Carvalho 

Prof. Josué da Silva Mello 

Sr•. Nilza Cunha Porto 

Dr. ClÓvis Raroos Lima 

Sr•. Iêda Oliveira Santana 

1.2. A partir de 29/10/86. 

Sr. Elisio Silva Andrade 

Dr• • Delcy Carvalho 

Dr. ClÓvis Ramos Lima 

Revm2. João Dias 

Dr. Ernundo Farias 

elho Fiscal 

2.1. Até 29 de outubro de 1986. 

Mons. Renato de Andrade Galvão 

Sr. João Félix dos Santos 

Prof. Oscar Damião de Almeida 

2.2. A partir de 29/10/86. 

Sr. Jonathas Telles Carvalho 

Mons. Renato de Andrade Galvão 

Sr. Adauto Alves Franco. 

3. Secretário Executivo

3.1. Até 29 de outubro de 1986. 

Antonio Albertino Carneiro 

3.2. A partir de 29/10/86. 

Ildes Ferreira de Oi iveira. 
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- Diretor Presidente. 

- Diretor Técnico.

- Diretor Financeiro.

- Diretor Secretário.

- Dir. Rel. PÚblicas.

- Diretor Presidente.

- Diretor Secretário.

- Diretor Tesoureiro.

- Diretor Técnico.

- Dir. Rel. PÚblicas.
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4. Equipe Pennanente

Dois técnicos em educação (fonnação em filosofia e teologia); 

três sociólogos; um técnico agr:i.cola; dois engenheiros agronanos; 

dois técnicos de nível superior ( áreas afins); quatro técnicos em 

desenvolvimento canunitário (nível médio); seis auxiliares; un moto

rista, um contador (serviços prestados). 

5. Voluntários

MOC tem contado, na perspectiva de voluntariado, cem a ajuda de 

varias pessoas. 

Essas pessoas têm desempenhado atividades tanto no acoopanhanen

to às canunidades, quanto principalmente na participação em cursos, 

treinamentos etc. são professores, advogados, médicos e outros pro

fissionais. 

6. Estagiários

O MOC desenvolveu um trabalho cem estagiários, no campo de di

reito e ciências agr:i.colas. Os estagiários são altmos da Universidade 

de Feira de Santana e Universidade Federal da Bahia. 

Realizaram-se, igualmente, estágios esporádicos, para adaptação 

de pessoas que buscam se integrar à equipe. 
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111 - FILOSOFIA E METOLOGIA DE AÇÃO 

Esperar, na perspectiva cristã e hunana, é fazer acontecer aquilo 

em que se acredita. 

A existência do MOC e a sua atuação são un ato de fé e de espe

rança no advento de un mundo mais justo, onde todas as pessoas possan 

ter vez, participar, ter acesso às condições indispensáveis à vida hu

mana. 

Lutar por isso é o objetivo Último do l'«X:. 

Na busca de sua consecução, várias poderiam ser as opções de me

todologia. Há metodologias que, na angÚstia de chegar, de logo, ao pon

to final, desprezam a "paciência pedagÓgica" tão necessária rn.rn proces

so de educação popular; há outras que, :fundamentalmente, desprezan o 

saber, a experiência da população, impondo à mesma certas soluções que, 

por não serem asSL1J1idas pela carunidade, tenninan por ser abandonadas. 

o r«X: optou e procura optar, a cada dia, por una metodologia onde

as seguintes linhas de ação e principios, entre outras, sejan pro:f'unda

mente respeitadas: 

- o povo tem suas experiências, seus valores e seu conhecimento, assim
, 

cano o técnico que assessora os trabalhos; nenhun dos dois, porem,

tem palavra definitiva e absoluta. É necessário pois, o encontro

dialÓgico e dialético, entre os dois saberes, a serviço das carunida

des;
, 

- o trabalho realizado não deve ser visto cano do l'«X:. Ele e das ccxru--

nidades, dos sindicatos, da população. O l'«X: é assessoria. Não deve

fazer para. Assessoria, no entanto, não significa assistir passiva

mente ao acontecer das coisas: é estar presente, questionar, sugerir,

ser questionado, sabendo que a decisão é das carunidades.

é irrportante o saber esperar, aliado ao fazer acontecer, nun proces

so nem �re fácil de equilibrio, onde educativanente se criem as

oport\midades para a população asSLIJlir·, caninhar e crescer, mesmo que

para isso se deroore un pouco mais na consecução daquilo que se quer.

Optancs, enfim, por una metodologia onde ação e reflexão devem 

estar senpre jmtas, ernbricadas una à outra. É a partir da ação que se 

estuda, discute, reflete; é através da reflexão que se revêem as açÕes, 

o caninho percorrido e se estabelecem novos ruoos.
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Dentro dessas perspectivas o MOC procura caminhar, dar passos na 

construção de una nova sociedade que acontece no dia-a-dia, nas coisas 

pequenas, nas lutas de saúde, nos grupos de produção, na luta contra a 

grilagem, nas manifestações, na luta pela refonna agrária, nas ativida

des de lazer etc. 
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IV - FORf:1AS DE ACOMPANHAMENTO 

Para manter o processo de acompanhanento técnico-educativo às co

rmmidades que integran a sua área de atuação, MOC utiliza-se de fonnas 

e modalidades diferentes, confonne os tipos de atividades que as caru

nidades estão desenvolvendo, o nível de organização e a experiência as

sociativa dos grupos e da prÕpria disponibilidade da nossa equipe. 

Em linhas gerais esse processo de acanpanhanento é feito de forma 

direta e indireta: 

1. Acoopanhanento direto:

Consiste na participação e no assessoranente diretanente jtmto

às pessoas, por parte da equipe do MOC. Para isso são utilizados con

tatos infonnais (visitas, festas das coounidades etc. que favorecem un 

relacionanento pessoal indispensável para o processo educativo), e una 

presença fonnal em retmiões cc:m.mitárias, dias de estudo (sobre os te

mas indicados pelas coounidades), encontros de avaliação etc. são opor

ttmidades de relacionanento canos membros de cada com.midade, viabili

zando-se o processo da assessoria técnico-educativa: estudos,reflexões, 

discussões sobre as atividades, redirecionamentos, avaliações etc. 

Para aquelas cem.midades que já adquiriran uma maior experiên

cia na condução de ações cOOIUni tárias, a presença do MOC é mais esporá

dica, exceto no que tange às questões mais especificas {projetos econô

micos, atividades agrícolas, de saúde etc.). Para os grupos mais novos, 

a presença do MOC é mais constante. 

2. Acompanhamento indireto:

Esta modalidade consiste no processo de assessoramento através

de lideranças locais, ficando essas lideranças c001 uma parcela da res

ponsabilidade no processo de acompanhamento jtmto ao conjunto da popu

lação. são os casos de retmiões de coordenação, dias de estudo com re

presentantes das canunidades, treinamentos, encontros de avaliação etc. 

Cano fonnas de evitar a concentração e o controle das ativida

des COITllll1itárias em mãos de poucas lideranças, os representantes das 

canunidades têm se revezado nos eventos, criando-se assim oportunidade 

para a participação de um maior nÚnero de pessoas e contribuindo-se pa

ra a forniação de novas lideranças. 

Essas fonnas de acompanhamento não são independentes e isoladas 
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una da outra. Na realidade são dois níveis de un mesno processo. Em to

das as coounidades mantêm-se as duas modalidades (direta e indireta), 

variando una e outra de intensidade de acordo canas condições e exi

gências de cada lugar. 

Afora esse acarpanhamento feito às carunidades, o MO: não tem se 

negado a assessorar tait>ém algl.ll)as entidades de outros setores. são 

entidades, via de regra sediadas fora da nossa área de atuação, que so

licitan assessorias especÍficas e o atendimento depende das disponibi

lidades da equipe em cada Ot;�ião. 
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V - AÇÕES DESENVOLVIDAS 

1. AGRICULTURA E TECNOLOGIA APROPRIADA:

Considerando que a maioria das cem.midades que são acarpanhadas 

pelo MCC se situam na zona rural e que os seus moradores sobrevivem 

basicanente da agricultura de subsistência, mantém-se un conjtmto de 

atividades que possam contribuir para melhorar as condições de tra

balho e de vida dos pequenos agricultores que têm suas tmidades de 

produção :finnadas na mão-de-obra da prÓpria :fanilia. 

Toda orientação do programa se volta para a perspectiva de pro

dução de técnicas alternativas de conservação e recuperação dos so

los, controle de pragas e doenças, (evitando-se dentro do possível 

o uso de agrotóxicos) , produção de energia al tema tiva etc.

A seguir relatam-se as principais atividades que :foran desen

volvidas. 

1.1. Orientação Técnica: 

O processo de orientação técnica abrange tanto as questões 

mais gerais da agricultura, especialmente no tocante à conse:r

vação dos solos, aproveitanento dos materiais orgânicos, aná

lise e correção de solos, controle de pragas etc. 

Para isso se utiliza do prograna semanal de radio, das

retmiões, encontros, treinanentos e as visitas a caipo :feitas 

oelos técnicos da área. 

1. 2. C(npostagens: 

Os solos, na região, via de regra, .são extremanente pobres 

e os agricultores precisan adubá-los cada vez que vão fazer 

seus plantios; :falta ainda aos agricultores una postura que !e-

leve à recuperação da fertilidade das terras. O adubo preferi

do, na: regiã.o1 é o esterco. bovino, que aunentou rruito de preços 

por conta do aunento da procura, do custo do transporte etc. 

Cano :forma de enfrentar esta situação, vem-se estinulando 

a efetivação de coopostos orgânicos, aproveitando-se dos mate

riais disponÍ veis na prÓpria roça. Alguns agricultores, inclu-

si ve, já não carpran adubo para a sua roça há dois anos, 

do suas prÓprias coopostagens. 

fazen-
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O MOC realizou, neste ano, a 21 Campanha de Canpostagem, 

com o objetivo de demonstrar para os agricultores como fazer um 

canposto tecnicamente correto. A campanha é desenvolvida por 

coorunidade ou por grupos de corm.midades vizinhas que se agrupam 

com esta finalidade. Para essa demonstração o r« fornece o es

terco necessário à confecção do canposto e para os agricultores 

que desejam fazer o seu e não dispÕem de nenhun tipo de adubo 

animal, o MOC foznece, como empréstimo, a quantidade de esterco 

necessária. 

Esta atividade não abrange ainda o conjunto das corm.mida

des. Neste ano a Campanha envolveu 11 canunidades e 110 famí

lias. 

1.3. Cobertura de solos: 

A cobertura de solos vem se revelando como una forma efi

caz de proteção dos solos, contribuindo muito bem para a reten

ção da unidade e também com o processo de recuperação da fer

tilidade. 

Algunas experiências vêm sendo realizadas com "cobertura 

morta" (utilização de materiais secos) .e "cobertura viva" (uti

lizando-se de certas plantas como leguninosas etc.). 

Os plantios, nas áreas de cobertura, vêm demonstrando um 

desenvolvimento superior aos de áreas não cobertas, mas conti

nua o desafio de se produzir os materiais necessários à cober

tura morta. 

Caso se solucione a questão da produção de materiais, a 

cobertura morta pode vir a ser, inclusive, una al temati va para 

a questão de estiagens de curta duração, quando 1, 2 ou 3 meses 

chegam a dizimar por canpleto certos__plantios de ciclo curto. 

Constatou-_se que a cobertura morta favorece a retenção da uni

dade por até 60 dias. 

1.4. Laboratório: 

Por conta das necessidades de análise de solos das terras 

que estavam sendo reivindicadas pelo movimento sindical na área 

da barragem de Pedra do Cavalo, adquiriu-se un pequeno labora

tório portátil, de análise de solos, que vem prestando irrpor

tantes serviços tatt>ém para os trabalhos nas caruudades. 
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Quando os exames requerem un nível de precisão maior, re-

corre-se ao laboratório da ElwIBRAPA (Empresa Brasileira de Pes

quisas Agropecuárias) situado em Cruz das Almas, já que o nosso 

laboratório :f\mciona precar1anente. 

1.5. Culturas Permanentes: 

A devastação das matas na região já causa grandes proble

mas à população, como falta ·de madeira para o cercamento de ro-

ças, a falta de lenha (para uso danéstico, casas de farinha 

etc.). A devastação atinge
'.
() prÓprio clima que toma-se mais 

aspero. Com essas preocupações e também com o objetivo de fa-

vorecer a produção de algunas frutas, realizaram-se campanhas 

de culturas permanentes, estimulando e ajudando as familias a 

realizarem o plantio de árvores. No conjunto foram_ plantadas 

nudas de algaroba, mangueira, coqueiro, rnanoeiro e citros pelas 

canunidades. 

Deve-se levar em conta, tamém, que essas árvores podem 

contribuir com a alimentação hmiana e animal, bem como com o 

processo de recuperação dos solos dada a quantidade de material 

orgânico que produzirão e que pode ser utilizado de várias mo

dalidades. 

1.6. Roças Ccm.mitárias: 

Algunas cem.midades (mais precisanente 15) , continuan com · 

as experiências de roça canunitária que têm as seguintes fina

lidades: servir de local para a realização de experiências al

ternativas; favorecer o trabalho coletivo de grupos de indiví

duos; produzir pequenas sanas de recursos para as familias en

volvidas e para uso canuni tário. As formas de utilização da 

produção variam de lugar para lugar, confonne a detenninação de 

cada grupo' mas no geral reserva-se una parte dos resultados 

para o custeio de despesas da c001J11idade e distribui-se outra 

parte entre os participantes. Esta parte que se destina aos 

participantes muitas vezes passa a ter una irrportância muito 

grande quando ocorre perda de safra e a roça particular do par

ticipante é atingida. 

1. 7. Energia Al temati va: 

A questão da produção de energia al tema tiva está presente
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nas preocupaçÕes da equipe nos Ú1 ti.roos anos, mas os passos coo

eretos são ainda nuito pequenos: 

a) Cata-vento: a carunidade de Morro Redondo em Ichu, que ccn

quista.i una área de terra para 7 fani.lias, através de tJDa

luta judicial contra un fazendeiro local, mantém tJDa roça

caruni tária e construiu tart>ém un pequeno açude para annaze

nar água. Pretende inplantar un cata-vento para facilitar a

captação da água pela carunidade ( o cata-vento transportará

a água para un local de fácil acesso) • O projeto de conf'ec

ção do cata-vento e da banha está sendo encaninhado jl.nto

ao SIM e a expectativa que se tima era de estar instalado

em finais deste ano o que efetivanente não ocorreu devido a

algtmS fatores cano: necessidade de acoopanhar a quantidade

de vento por un certo período, a necessidade de adaptação de

protótipos ccnfonne a quantidade de vento e a propria expe

riência incipiente no setor.

b) Forno Solar: em conjunto can o SIM, tart>ém, encaninhou-se a

constn..ição de un pequeno receptor de energia solar para ser

utilizado, a titulo experimental, nuna casa de farinha da

AP.AEB. A expectativa é de que se possa, can isso, reduzir o

consuno de lenha em cerca de 60¼, no processo de torrefação

de farinha. A experiência já deveria estar em andanento en

tretanto, devido ao surgimento de certos problemas de ordem

técnica, não pode ser ainda concluída.

c) Biodigestor: a utilização de materiais orgânicos na produção

de biogás é outra questão a que se vem dando inportância.

Neste ano, un passo significativo foi dado can a recupera

ção, por nossos técnicos, do biodigestor de un agricultor

integrante do trabalho canunitário que o construiu can 0

apoio da EMATERBA e estava sem f\mcionanento. Esse biodiges

tor está servindo para a demonstração a agricultores que têm

interesse no ass unto. Outro passo, também importante, foi a

confecção de un mini-biodigestor que pode ser transportado

para as carunidades a titulo de demonstração.

1.8. Alimentação Alternativa para SUÍnos: 

Cana experiência de criatÓrios de pequenos animais ' che-
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gou-se a una descoberta i.nportante: alimentar suínos can a ra-

ção corwencional inviabiliza a atividade. Frente a essa cons

tatação e na busca de al tema tivas, definiu-se, em conjunto can 

os pequenos criadores, fazer una experiência alimentando suínos 

can ração al tema tiva preparada tendo por base a mandioca 

{raiz, caule e folha) • A experiência consiste no seguinte: dois 

agricultores (unem Feira de Santana e outro em Serrinha) farão 

o criatório de dois suínos, un can ração convencional e outro

can a ração alternativa, reponsabilizando-se pelos registros

que o processo requer. Ao Kx::: coube o acarpanhanento técnico e

apoio financeiro.

Em Tanque Velho deu-se inÍcio à instalação de un secador 

solar (bem sinples) para o aproveitanento dos resíduos da man

dioca cano ração animal.

Essas experiências estão em andanento, mas não se dispÕe 

da de elementos suficientes para una avaliação precisa. 

Cootinuou-se, durante o ano, estinulando o uso de tração 

animal. na agricultura, cana aquisição de pequenos inplementos 

para uso caruni tárioc Adquiriu-se junto ao Centro de .Aprendiza

gem e Desenvol �nto Técnico-Social, do Rio de Janeiro, un 

conjunto de 4 policultores canos respectivos inplenEntos, que 

estão sendo experimentados na região pelas carunidades rurais. 

1.10.Bancos de Sementes: 

o Mx: enper'lhcu-se em ajudar as carunidades que cooseguiran

sementes para os plantios·deste ano junto aos Órgãos pÚblicos, 

através de reivindicação do roovimento sindical, a organizarem 

seus "bancos de sementes", ou seja, un sistema de devolução que 

garanta o necessário para os plantios no ano· seguinte. Os re

sultados, nesse sentido, são poc1eo satisfatórios considerando 

que o rnÍnero de coiunidades bem,. 1.�iadas foi nui to grande e so

mente algtJDaS organizaran os seus sistemas de :funcionanento dos 

''bancos de sementes". Não houve, por parte do ?«X!, qualquer 

doação ou enprestimo para a aquisição de sementes, exceto em 

una carunidade no munic:Í.pio de Riachão do JacUÍpe, onde foi or

ganizado o "Banco de Sementes". 
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1.11.Produção de adubo can lixo urbano: 

As experiências bem sucedidas canas carpostagens que al

guns agricultores já estão fazendo regularmente, despertaran a 

equipe para a questão do lixo que se coleta diarianente na ci

dade (em alguns lugares semanalmente) sem qualquer utilização 

posterior. Em discussão cano Sindicato de Trabalhadores Rurais 

de Feira de Santana, esta entidade encarpou a reivindicação de 

ll1l8 quantidade diária de materiais coletados· na feira-livre 

Junto à Prefeitura, o que foi atendido. A Prefeitura entrega o 

lixo no local da experiência, onde é processado para confecção 

do cooposto. A experiência está sendo feita rio Sitio do Peri

quito, de propriedade do MOC e sob sua orientação técnica. O 

plano é o seguinte: feito o adubo e retiradas· as despesas, taxa 

de depreciação etc. , far-se-á o repasse às carunidades, 

mente a preços ma.is acessíveis. 

1.12.Hortas C<m.mitá.rias e Faniliares: 

certa-

Deu-se seguimento às experiências de hortas faniliares e 

c<m.mitárias, em diversas canunidades rurais (e algunas de pe

riferià urbana) , Já que esta ati vida.de vem se revelando cano 

significativa no propesso de canplementação alimentar e ,na can

plementação econânica, através da canercialização de una parte 

dos produtos. 

A orientação está se dando no sentido de manter todo pro

cesso de cultivo sem a utilização de agrotóxicos, -dispcndo-se 

assim de un produto quali�tivaoonte ban para o CalSl.lOO.

L13�Centro de Tecnologia Alternativa· (CTA): 

Em fins do ano anterior se iniciou una experiência em ccn

junto can outras entidades de Feira de Santana (SIM, CEDITER, 

APAEB, STR-Feira de Santana, STR-Santa Bárbara) e a FASE visan

do a inplantação de un Centro de Tecnologia Alternativa em Fei

ra de Santana. 

Em meados deste ano coocluiu-se pela inviabilidade da ex

periência. 

1.14.Convênio MX;-FASE: 

Desde fins de 1984 que se mantém un cawênio cana FASE -

Prograna de Tecnologia Alternativa para a manutenção da "Rede 
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de Articulação" nos Estados da Bahia e Sergipe. 

Considerando não ser prioridade do MX: atuar nuna. área tão 

extensa, que o prÓprio tipo de trabalho do MX: é mais un siste

ma. de acarpanhanento ao pequeno agricultor e, a prÓpria sobre

carga adninistrativa, optou-se pela rescisão do convênio. 

Por reconhecer a importância do tipo de trabalho, entre

tanto, o :r« contirrua colaborando para o andanento do projeto 

"Rede de Articulação", fornecendo una sala para a atuação da 

equipe da FASE e apoio logístico para o t\mcionanento do proje

to. 

2. PROJETOS ECONÔMICOS:

Os projetos econânicos foran alvo de atuação especial do r«>C 

durante esse ano de 1986, especialmente a partir da pesquisa sobre 

os mesoos, centralizada na ccmmidade de subaé,can o apoio da CEBEM> 

e CERIS. 

Essa ênfase se deve ao caráter específico desses projetos que, 

ao tenpo em que favorecem un processo de organização da população, 
, 

são meios para produzir alguns resultados econânicos para essa pro-

pria população. 

Alguns desses projetos são realizados a nível exclusivo da co

núnidade, caoo pequenas casas de :farinha, roças carunitárias etc. 

OJtros, a nível regional, através da APAEB. 

Os projetos, é Óbvio, são realizaçÕes � �AEB e das ccm.nida

des e gn.p>s. Todos eles, no entanto, são assessorados e .acaipanha

dos pelo�. que se encontra coopranetido canos ·seus erros e ace� 

t.os. 

2.1. Atividades da APAEB: 

A Associação dos Pequenos Agri.cul tores do Estado da i �a 

(APAEB) desenvolve sua.e; atividades em 06 nunicÍpios. 

Tem caoo objetivo básico a organização do agricultor para 

:fazer :frente a exploração ecOCIOOlica � que é vitima. A APAEB 

tenta enfrentar esse problema por dois flancos principais: de

:fender a produção do pequeno agricultor (evitando.o intennediá-
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rio. e ca,quistando lJDa maior rerruneração) beneficiando ou 

transformando o produto (milho, mandioca, sisal), ao terrpo em 

que tenta repassar aos agricultores, a preços ma.is acessiveis, 

produtos industrializados indispensáveis à sua vida. 

Nesse sentido a APAEB vem desenvolvendo as seguintes ati

vidades: 

a) Postos de Vendas:

Os postos de venda :funcionan atualmente em cinco loca

lidades (Serrinha, Subaé, Valente, Ichu e Araci). O objetivo 

:f\Jndanental deles é de revenda, para os associados e outros 

agricultores, de mercadorias básicas de subsistência. A pes

quisa realizada este ano revelou que todos os postos apre

sentan problemas de gerenciamento,. e que nenhun deles, até- o 

memento, está :funcionando dentro da perspectiva de uma auto

nania financeira, que lhe dê possibilidades de vi ver sem 

subsi.dios. Esses, inclusive, nem sempre foran devidanente 

contabilizados, assim cano as depreciações etc. A partir 

desta ,constatação foran dados passos de retanada do traba

lho. Cano resultado desse esforço já são perceptíveis algu

mas respostas, destacando-se os Postos de Ichu e Subaé. 

Neste Último, inclusive, alguns dos problemas identificados 

já :foram plenanente sanados. 

MX:, a partir disso, está tanbém intensific�do o pro

cesso de acarpanhanento e assessoria, revendo sua atuação, 

para torná-la mais eficiente e incisiva. 

b) Armazenamento:

O annazenanento de produtos agrícolas dos sócios vem 

sendo igualmente un dos trabalhos da APAEB. Através dele se 

busca diminuir e evitar a ação do intennediário e garantir o 

preço dos produtos agri.colas. Vem sendo feito o annazenamen

to de milho e :feijão, em duas perspec�::. "lS básicas: 

- garantir o produto para semente e alimentação das pessoas;

- annazenar o produto para revenda, quando o preço da praça

apresenta perspectivas de melhores resultados; neste sen

tido realizou-se convênio cana CAR para obtenção de re

cursos que viabilizassem este processo. Em relação ao mi-
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lho armazenado, foi repassado una certa quantidade ao me� 

cado, perma,ecendo ainda una boa parte para ser utilizada 

e beneficiada no Moinho Coounitário que está sendo implan

tado em Serrinha e que se encontra prestes a entrar em 

:funcionanento. 

No caso especi.fio da farinha, annazenou-se o produto em 

algunas regiões cano por exemplo: Valente; em outras,a .APAEB 

está adquirindo o produto dos sócios e repassando diretanen

te à CFP ( Canissão de Financiamento da Produção) , Órgão go

vernamental, a preços melhores que os do mercado. 

Os resultados econânicos gerados can esses procedimen

tos retomam aos pequenos agricultores, as�iados à APAEB. 

Merece destaque o fato de que o annazenamento de grãos 

(milho e feijão) foi e continua sendo feito de forma natu-
,

ral, sem qualquer ingredi·ente quimico. 

�eneficiamento de sisal: 

Contirrua :funcionando em Valente a experiência da bate

deira canunitária de sisal, agrupando cerca de mais de 70 

fami.lias, pequenas produtoras e/ou trabalhadoras de sisal. 

O processo é bem cqnplexo e não se pode dizer que os 

resultados, econanicamente, são satisfatórios. O grupo en

volvido tem se defrontado canos ma.is variados problemas, 

desde a participação mais efetiva de todos, o gerenciamento, 

questões de capital de giro, colocação do produto beneficia

do diretamente para firmas fora da própria localidade de Va

lente etc. Educa ti vanente, a experiência tem sido bastante 

rica para todos que estão envolvi dos e, a tentativa agora é 

buscar formas de torná-la de fato, viável econanicarnente. 

Mudou-se, assim, algunas formas de aàninistrar: em vez de 

una canissão responsável, há uma pessoa da diretoria que

responde diretamente pela bate1eira e que atua em conjtmto 

cano gerente, implantando-se formas de controle que possi

bilitam um acanpanhamento ma.is rigoroso do processo. 

As dificuldades de capital de giro e outras estão sendo 

igualmente enfrentadas pelo grupo, buscando-se inclusive em

préstimos bancários. 
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d) Casa de Farinha:

A casa de farinha cem.mi tária de Tanque Velho ( Santa 

.Bárbara) , ccntinua funcionando, beneficiando a mandioca dos

pequellOi:3 produtores, SÓCios e não sócios da APAEB. Sendo una 

casa de farinha em escala semi-industrial, can quase todo o 

processo mecanizado, apresentou problemas- de mâcHie-obra pa

ra raspar a mandioca em quantidade suficiente para ser bene

ficiada por dia. A instalação de una raspadeira semi-rnecani

zada, onde as pessoas apenas fazem retoques, solucionai llD

pouco a questão. 

Ao lado disso, estão sendo discutidas e encaninhadas 

algunas questões de custos e aàninistração, detectadas du

rante llD estudo mais aproí\Jndado do funcionanento da Casa de 

Farinha. 

Os modos de funcionanento são os seguintes: 

- a casa de farinha coopra a mandioca de quem quer vender,

faz farinha e coloca no mercado;

- faz a farinha para sócios e não sócios, cobrando una taxa

difererx:iada, sendo responsabilidade do prÓprio agricultor

a venda do produto.

No seu conjtmto, as vantagens da casa de farinha são, 

de llD lado, a produção de urna farinha de melhor qualidade, 

que obtém llD melhor preço; de outro, a econania de tenpo. A 

casa de farinha processa a mandioca can o pessoal que po&

sui. Isso faz can que o dono da mandioca disponha de mais 

tenpo para sua roça e outros afazeres. 

e) Moinho de Milho:

O moinho de milho que há rnu.i to vinha sendo discutido na 

APAEB e cem.midades cano objetivo de beneficiar o produto 

dos pequenos agricultores, produzindo fubá para alimentação 

hunana e farelo para alimentação animal, principalmente de 

porcos, foi construido em mutirão e colaboração de várias 

canunidades, na cidade de Serrinha. Está localizado em un 

terreno doado à APAEB pela Pre:fei tura Municipal de Serrinha. 

Atualmente está conclui.do e até can parte das máquinas ins

taladas. Falta apenas un Último passo para o seu :funciona-
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menta, que é a ligação da energia elétrica. A Prefeitura Mu

nicipal asSLJniu o canpranisso de estender a rede até o lo

cal, mas ainda não o :fez. Ultimamente os agricultores fize

rom un abaixo-assinado tentando agilizar a questão. 

Can a entrada em í\Jncionanento do moinho, acredita-se 

que a APAEE terá dado um passo significativo no sentido de 

seus objetivos: valorizar o produto do pequeno agricultor e

eliminar algLJJIBS formas de intennediação. 

f) Posto Volante�

o Posto Volante é una experiência de repasse de produ

tos industrializados de primeira necessidade para as coo1z1.::

dades, utilizando-se de un veiculo que foi adquirido can re

cursos da CAR/Projeto Nordeste. Essa atividade vem se expan

dindo e tendo boa receptividade entre as cawnidades. O Pos

to não vende fiado, mas adotou una prática que em alguns lu-

gares vem sendo bem aceita pelos agricultores, a troca de 
, 

mercadorias: se alguém tem farinha e quer canprar açucar, 

troca uma mercadoria pela outra e assim por diante. 

Atualmente o Posto atende a 08 canunidades na região de 

Feira de Santana e mais 06 canunidades na região de Serri

nha. Há outras que pediram para ser atendidas, mas isso ain

da não foi possível por questão do equacionamento dos dias. 

g) Fabrico de Sabão:

Em Serrinha, na sede da APAEB, um grupo de sócios rea

liza uma experiência de fabricação de sabão, que será reven

dido nos prÓprios postos da APAEB, caso a experiência dê 

certo. 

Os resultados mostram um produto razoável, mas ainda 

sem muita consistência. 

Ao final do ano a APAEB em .. rou em entendimento can a 

Universidade de Feira, que irá oferecer assistência técnica 

aos agricultores para esse processo de trabalho. 

h) Outras atividades:

Visando o atingimento de seus objetivos, a APAEB mantem 

igualmente outros serviços aos seus sócios. Entre esses des

tacam-se dois: a) a debulhadeira e descascadeira mecanizada 



de milho, em funcionamento no rmmicipio de Ichu. Atualmente 

conseguiu-se a aquisição de uma outra debulhadeira para Fei

ra de Santana; b) o triturador de milho, instalado na Casa 

de Farinha de Tanque Velho e que beneficia, para ração ani-

mal, o milho dos sócios residentes na região da Casa de Fa

rinha (rmmicipio de Feira de Santana e Santa Bárbara) • 

2.2. Projetos de Canunidades: 

Ao lado dos Projetos Econânicos desenvolvidos pela APAEB, 

existem vários outros realizados a nivel menor, pelas prÓprias 

cooun.idades, entre os quais se destacan os seguintes: 

a) Casas de Farinha Comunitárias:

O pequeno agricultor das cammidades tem na farinha de 

mandioca un elemento importante de sua alimentação e subsis

tência. Nonnalmente, porém, ele não tem a casa de farinha 

pàra beneficiar a mandioca, sendo explorado por aqueles que 

a possuem, através de trocas que chegam até 25% da produção 

de farinha. 

Por isso as carunidades estão se organizando e cons

truindo casas coounitárias, gerenciadas pelo prÓprio grupo, 

que cobran trocas menores, sendo que os resultados obtidos 

permanecem na prÓpria canunidade. 

Essas experiências estão se rrultiplicando, c001 resulta

dos bons, inclusive para o aspecto de organização das coou

nidades. 

Atualinente funcionan experiências similares em Feira de 

Santana, Santa Bárbara, Coração de Maria, Serrinha, Valente 

e Araci. 

O r.KX; realizou c001 integrantes de todas essas experiên

cias un ei:icontro para intercâmbio e assessoranento, espe

cialmente do ponto de vista dos controles financeiros, de 

custos, buscando intensificar a busca da autonania financei

ra. das experiências. 

b) CriatÓrio de Pequenos Animais:

As carunidades rurais vêm desenvolvendo, ul tinanente em 

escala maior, projetos de criatÓrios de pequenos animais, 

especialmente SUÍnos e avinos. 
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Os criatórios são :faniliares, para :fani.lias engajadas 

no trabalho ccmmitário, enquanto a orientação,prestada pelo 

MJC, é grupal, reunindo os agricultores de detenninada área. 

Os agricultores estão sendo incentivados a reivindicar 

recursos junto aos poderes pÚblicos e têm conseguido, em 

parte. A outros, MJC tem ajudado e eles devolvem o enprésti

mo, posteriormente, para outros agricultores. 

Un desafio tein sido encontrar una ração apropr1.ada,mais 

barata e que proporcione mais resultados aos criadores. 

c) Coapras Coaunitárias:

Prosseguem duas experiências de carpras carunitárias, 

realizadas una na carunidade de Santo. Antcnio dos Prazeres 

( urbana) e outra na cartmidade de caroá ( ru.."'al.) • Ani:>as re

passan gêneros de primeira. necessidade para os integrantes 

da cem.midade, estando o_conjunto do processo sob o controle 

tio grupo interessado. 

MJC vem apoiando c001 alguns recursos e, principalmente, 

na perspectiva de assessoria organizativa, eccnânica e fi

nanceira.. 

o apoio econômico do MJC à carunidade de caroá veio

ocorrer depois de dois.anos de una experiência de "carprae 

carunitárias" iniciada. e assl.lllida pelo prÓprio grupo e que 

vem revelando-se mui to pranissora.. 

d) Grupo de Oleiros:

Realiza-se no Km 06 em Feira de Santana una experiência 

carunitária de produção de telhas e tijolos. É un grupo de 

14 pessoas, crescendo agora para 19. 

O processo de trabalho é o seguinte: o grupo possui un 

caixa (capital de giro) que custeia as despesas totais de 

produção (mão-de-obra, lenha, etc.); apÓs a vendagem, os re

sultados vão para o caixa ger:u, sendo feito repasses para

os integrantes em detenninadas ocasiÕes do ano, caoo tanbém 

para socorro de detenninadas necessidades dos integrantes 

(saúde, moradia, etc.). 

O trabalho foi iniciado can un pequeno barracão, hoje 

funciona em ma.is un e tende a se ampliar, e é o resultado de 
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uma experiência frustrada com uma Associação de Oleiros.ApÓs 

o encerramento das atividades da Associação, alguns de seus

integrantes procuraram o·MOC visando dar continuidade ao

trabalho canunitário numa outra perspectiva.

e) Grupo de Confecção:

Na Canunidade de Boa Vista, em Serrinha, está em :fun

cionamento un Grupo de Produção de Confecção, cooposto de 

mães de familias e adolescentes, englobando 14 familias. O 

grupo caneçou com apoio da LBA e assessoria do MOC. O produ

to acabado é vendido na própria região rural e com os resul

tados já adquiriram máQw.nas de costura que é usada pelo 

grupo. 

As avaliações realizadas levantan a questão de todo o 

resultado obtido permanecer no grupo, sem repasse para seus 

integrantes. 

Há necessidade, pois, de arq:>liação da experiência para 

ter condições de gerar mais recursos e envolver mais os p� 

ticipantes. 

f) Experiências em Estudo:

A partir das necessidades das COOll.mi.dades e dos resul

tados apresentados por outras experiências de projetos eco

nêmicos, estão sendo discutidas, p� inplantação, outras 

possibilidades, sempre na linha de gerar recursos para os 

oeus integrantes e integra--los no processo de organização 

coouni tária, tanto na área rural quanto na área urbana. 

Entre outros se destaca a discussão de padarias coouni

tárias e fabrico de massas; fabrico de doces; fabrico de pi

colés; grupo de lavadeiras etc. 

2. 3. Pesquisa: 

Un ponto relevante no processo de trabalho dos Projetos 

Econânicos, durante o ano de 1986, foi a Ptsquisa sobre os mes

mos, realizada pelo�, can o apoio de CE8EMO-CE:Rrs. 

A pesquisa analisou o desenpenho geral, com ênfase no as

pecto econânico, do Posto de Revenda da APAEB em Subaé, nrunicÍ

pio de Serrinha, tendo levantado e analisado, ao mesmo tenpo, 

os dados gerais do desenpenho econânico da APAEB. 
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As cooclusões, apresentadas inclusive em seminário inte�

naciooal, na Holanda, apontan para a 1.rrportância fundanental

dos projetos econânicos na educação popular e na criação e luta

por melhores ccndiçÕes de vida para a populaçao.

. Ao mesno tenpo foran detectadas várias falhas na ccnã.Jção

do processo pelos agricultores e na. prÓpria assessoria prestada

aos mesnos pelo r«, principalmente na questão de una análise

econânica mais profunda que oferecesse subsídios para que as

experiências caninhem efetivanente no runo da consecução de una

auta1Clllia financeira, suporte para passos mais substanciais.

A pesquiSçi deserrpenhou un papel fundanental, ao proporcio

nar una análise mais profunda dos projetos econêmicos, :f\.nda

mentar O papel dos rnesnos na educação popular e pennitir reen

caninhanentos importantes no processo de trabalho. Penni tir, 

tanbém, que a equipe do MX: "descobrisse" a importância desses 

projetos no processo da organização caruni tária. 

3. APOIO AO MOVIMENTO SI!IDICAL:

Apoiar e incentivar o Movimento Sindical 

:fundanental do MX: neste ano_de 1986. 

foi una. preocupaçao 

Esse apoio se traduziu em várias atividades que relatamos abai-

xo: 

3.1. Assessoria Petmanente: 

0 MOC se colocou, durante o ano, à disposição dos Sindica-

. tos, nuna tentativa de assessorar o seu desenpenho·. Essa asses

soria se realizou em várias perspectivas: economicamente. aàni.

nistrativamente, politicamente, etc. Isso se concretizava, es

pecialmente, quaooo os Sindicados solicitavan. 

Nesse processo, deve-se destacar: 

_ ajuda aos trabalhadores, no sentido de entenderem e se posi

cicmarem melhor ante os rnecanisnos que regem a sociedade; 

_ estudos sobre Entidade Sindical, seus limites e potencialida

des; 

_ discussão da ques� político-partidária cano forma de os 
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trabalhadores rurais entenderem, pelos menos un pouco, a 

questão. 

3.2. Treinanentos de Lideranças: 

Seguindo a progranação estabelecida Já em anos anteriores, 

outro ponto de apoio ao trabalho sindical foran os treinanentos 

de lideranças. 

Foran realizados treinanentos atingindo nunicipios de Fei

ra de Santana, Santa Bárbara, Araci, Valente, Tanquinho. Ao 

mesmo tenpo, se apoiou pelo mesmo processo grupos de oposição 

sindical em Ichu e Serrinha, na tentativa de colocar o Sindica

to efetivanente a serviço dos reais interesses dos pequenos a

gricultores. 

Entre os temas analisados, estão a História Econânica e 

Política do Hanem; História do Brasil na visão popular; Histó

ria do Sindicalismo Rural; Política .Agrícola; Constituinte e 0

papel do Sindicalismo na conjuntura atual. 

O papel desses treinanentos na dinanização do trabalho 

sindical tem sido importante no processo de formação de lide

ranças e a perspectiva é sua continuação no prÓxiroo ano. 

3.3. Manifestações Reivindicatórias: 

Por iniciativa dos Sindica.tos e Polo Sindical foram reali

zadas durante esse ano algunas manifestações pÚblicas, através 

das quais os trabalhadores reivindicavan seus direitos ou pro

testavan contra a violação de alguns outros. 

� foi solicitado a en:prestar seu apoio e O fez. Entre

essas manifestação destacan-se: 

a) Luta pelas sementes:

No sentido de garantir que o governo fornecesse aos a

gricultores as sementes necessários ao plantio. A perspecti

va mais importante era que essas sementes fossem repassadas 

sob controle dos Sindicatos e não dos politi· cos. E que, apos
a safra, pennanecessem nas canunidades, na formação de
cos de sementes. 

Foram conseguidas as duas reivindicações. 

b) Melhoria de Atendimento Mêdico-Hospitalar:

ban-

Cerca de 3 mil agricultores, provenientes de Feira de
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Santana e vários nunicÍpios vizinhos, foran à praça, em 

abril, protestar contra as péssimas condições do serviço de

saúde que lhes era prestado pelo Hospital D. Pedro de Alcân

tara em Feira, através de Convênio can INAMPS. 

A manifestação foi positiva no sentido de in�rcâlbio 

entre as carunidades, da pressão exercida sobre o Hospital, 

de algi.ms resuJ tados alcançados e do crescimento de coos

ciência de luta dos agricultores. 
- . � 

c) Manifestaçao pela Reforaa Agraria: 

'- A Refonna. Agraria, sen:pre reivindicada pelos trabalha

dores rurais, não conseguiu sair, a nivel govemanental, pa

ra a pratica concreta. Aqui e ali são dados passos insigni

ficantes, senpre sob pressão dos sindicatos. 

O trabalho do �, no apoio ao processo de refonna. 

agraria tem sido o de levar a discussão às carunidades, ela

borar docunentos, cartilhas, assim cano apoiar manifestações 

em vários rm.micÍpios, a exemplo da realizada em Salvador. 

De modo especial, no que se refere à Reforma Agraria, 

deve se realçar o protesto realizado, em praça pÚblica, por 

mais de mil agricultores, contra a instalação do núcleo lo

cal da UDR (União Democrática Ruralista), entidade que agru

pa os lati:f'undiários do pais, em luta declarada contra a re

fornia agrária. 

A manifestação foi liderada pelo Sindicato de Trabalha

dores Rurais de Feira de Santana, e Polo Sindical, contando 

cana participação de diversas entidades de classe de Feira 

de Santana. 

3.4. Pedra do Cavalo: 

Durante o ano de 1986, o MOC continuou prestando assesso

ria aos sindicatos dos rmmicipios que foram atingidos com a 

construção da Barragem de Pedra do Cavalo. 

O MOC junto com os sindicatos e outros Órgãos de apoio re

solveram iniciar um amplo debate em todos os núcleos para mos

trar a importância da união e da luta para conquistar a Reforma 

Agrária, Saúde e Educação Alll'8. todas as familias, caoo tanbém o 

direito de participar na Constituinte. 
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As ccnquistas mais significativas esse ano foran as se

guintes: 

·1. Indenização das roças que foran perdidas cano enchimento do

lago; 

2. Aunento dos valores das terras e casas que foran atingidas,

una vez que o valor que a DESENVAIE oferecia era inferior ao

valor da Região;

3. Distribuição de sementes pelo Governo canos reassentados.

4. Entrega do docunento de posse dos lotes, aos agricultores.

Este ano foran iniciadas outras lutas mas ainda não foran 

cooquistadas� As mais importantes são: 

1. Revisão dos lotes e casas que foran mal construidas.

2. Indenização do material que os pescadores perderan cano en

chimento do lago_.

3. Criação de Bancos de Sementes em todos os núcleos de reas

sentamento.

4. Escola para as crianças que, desde a época da nudança para

os núcleos de reassentamento, ficaran sem estudar.

3.5. Polo Sindical: 

Cano resultruio normal do processo de trabalho de assesso

ria prestado pelo MCX: aos sindicatos da região, iniciou-se una

reflexão sobre os problemas ccrnuns do movimento sindical em vá

rios Órgãos representativos dos trabalhadores rurais. Depois de 

discussões, chegou-se a conclusão que era necessário fundar un 

Polo Sindical dos Trabalhadores Rurais da Região de Feira de 

Sa'ltana. 

No inicio, o Polo Sindical congregava os sindicatos de 

trabalhadores rurais dos seguintes municÍpios: Feira de Santa

na, Sa'lta Bárbara, Anguera, Cruz das Almas, Santo Estevão e An

talio Cardoso. No momento está recebendo a adesão dos sindica

tos de TaB:Illimo e !pira. 

Hoje o Polo tem una equipe ccrnposta de 02 Assessores Edu

cativos, 01 Advogado, 06 Estagiários e 02 funcionários. can es

sa equipe a coordenação do Polo tem cmseguido mi.ficar e dire- "' 

cicnar as principais lutas reivindicatórias dos trabalhadores 

rurais da região. 
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Além do �, o Polo Sindical vem contando tanbém can o 

apoio efetivo da CEDITER. 

3.6. Intercânbio can outras experiências: 

Durante esse ano� contribuiu cano movimento sindical 

propiciando taTt>ém una série de intercârrbios, tanto entre os 

sindicatos da região, caoo entre os sindicatos de outras re

giões do pais. Aqui relacionaremos aqueles que foram mais sig-

nificativos: 

_ o MX!, junto cana FETAG, ajudou a organizar un encontro en-

volvendo os Polos Sindicais de Feira de Santana, Itaberaba e 

Valente, onde foran discutidos os problemas gerais do Movi

mento Sindical e algunas propostas dos trabalhadores para o 

Projeto Nordeste. 

- No mês de maio desse ano, o MCX: contribuiu e incentivou a

viagem de 05 trabalhadores rurais, dois do municipio de Feira

de Santana, um de Santa Bárbara, un de Anguera e outro de

Ichu, para conhecer a experiência sindical de Santarém - no

Estado do Para. Foi enriquecedor conhecer um trabalho organi

zado e consequente nuna região tão adversa.

- o MCX: também deu apoio logístico aos sindicalistas que parti

ciparam dos Congressos da Ct.rr (Central Única dos Trabalhado

res) e CGT ( Central Geral dos Trabalhadores) , caoo também fez

una reflexão sobre as teses que iam ser discutidas nos res

pectivos Congressos. Os contatos foram bem aproveitados e

serviram para o aprimoramento da consciência individual e co

letiva dos que participaram.

4. SAÚDE COMUNITÁRIA:

Na área de saúde, 0 MOC continua desenvolvendó ações no sentido 

de reforçar e estinular as lutas das canunidades em busca de melho

res condições de saúde. Por isso, além de apoiar as iniciativas pró

prias das canunidades, o MCX: vem orientando os ccxnunitários no sen

tido de reivindicarem e cobrarem dos poderes pÚblicos condições mais 

dignas, não apenas de assistência mé�ca, mas principalmente de 
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existência de vida. 

Este trabalh0 se constitui mrna preocupação de ajudar a popula

ção a carpreender a saúde cano un aspecto da vida integrado aos de

mais cano: terra, salário, moradia, educação, lazer, etc. Enfim, é 

tanbém, todo un cmstruir una nova visão de saúde. 

Neste sentido o MX: tem assessorado as carunidades - rurais e 

urbanas - a desenvolverem as seguintes atividades: 

4 .1. Mini-centros de saúde: 

Estes :funcionam na zona rural e têm servido cano alteITia

tiva na prestação de alguns atendimentos de primeiros-socorros, 

nas caruni�s mais carentes deste tipo de serviço. As ativi

dades desenvolvidas nos mini-centros são. coordenadas pelos prÓ

prios carunitários que estão sempre reivindicando aos Órgãos 

pÚblicos carpetentes - Prefeitura, 21 DIRES - material necessá

rio para o :t\.n::ionmnento dos mesmos. 

Un aspecto de grande importância a destacar é a organiza

ção da carunidade para manter, sob seu controle, esses traba

lhos de saúde que são sempre acanpanhados de estudos e refle

xões sobre o tema saúde. 

4.2. Campanhas Sanitárias: 

Estas campanhas foram realizadas através dos clubes-de

mães da zona rural que reivind:icaram e conseguiram frente à 2ª 

DIRES material e mão-de-obra para construção de fossas sanitá

rias, melhorando assim, as condições de higiene das famÍlias, 

além de conseguir também via Ll3A filtros na tentativa de se me

lhorar as condições da água existente na coounidade. Em alguns · 

casos houve também o apoio do MOC para a viabilização dessa 

atividade. 

4.3. Melhoria Habitaciooal: 

Através das discussões nas reuniões, o MX: ajudou algunas 

coounidades a encaninhar suas reivindicações aos Órgãos pÚbli

cos no sentido de adquirir material de construção para melhoria 

ou reconstrução das casas de algunas fanilias que vivem em pés

simas condições de moradia. 

4.4. Reivindicações: 

Envolvendo principalmente carunidades urbanas, durante o 
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ano foran realizados e encaninhados vários abaixo-assinados 

reivindicando às autoridades melhoria no saneanento básico -

calçanento de ruas, coleta de lixo, abastecimento de água, etc. 

- e melhoria dos serviços médico-hospitalares. Algt111as dessas

reivindicações foran atendidas parcialmente e outras continuan

ainda em processo.

4.5. Encontros de SaÚde: 

Na tentativa de se realizar un t� coojunto e articu

lado na área de saúde, o r«JC, juntanente can outras entidades 

cano SIM-.. STRs e Pastoral Rural, realizaran vários encontros de

saúde, envolvendo carunidades rurais e urbanas de vários rru'li

c:ipios da região.· Estes encontros serviran para se fazer un le

vantanento das lutas de saúde _encarpadas pelas cem.midades, no 

sentido de se criar un "movimento de saúde" a nível regional. 

Para melhor enca-ninhanento dos trabalhos, foi formada una 

.canissão carposta por representa'ltes das entidades e cem.mida

des, que ficou responsável pela articulação geral do "movimento 

de saúde". 

No trabalho de saúde, em geral, deve-se destacar a criação 

de una nova mentalidade sobre essa realidade, marcadanente no 

sentido de se assunir que médico e hospital são fatores irrpor-

tantes, mas não constituem o processo de saúde; sao, nuito 

ma.i.s, fatores de tratanento das doenças. Ao lado disso, deve-se 

registrar, igualmente, a dinamização da linha de reivindicações 

aos poderes pÚblicos, para que assunam seu papel na pranoção da 

saúde. Enquanto trabalho conjunto can outras entidades, deram

-se alguns passos, embora ainda t:imidos.

4.6. Plantas Medicinais: 

Continuou-se, durante o ano, estimulando a medicina popu

lar baseada em plantas medicinais. Algunas fami.lias, inclusive, 

mantêm verdadeiras "farmácias veroes", a exemplo de algumas co

rrn.midades que também as mantêm, havendo, neste caso, sempre una 

equipe que cuida da reposição das plantas. 
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5. ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS:

5.1. Pranoções em geral: 

As atividades artístico-culturais apoiadas pel:> MOC, cons

tituem-se em LmJa. das formas de criação, de expressão e devei

culação da cultura do povo. 

É grande, pois, a importância da dimensão artistico-cu+

tural, no ânt>ito das carunidades trabalhadas pelo MOC que estão 

canpranetidas can um processo de transformação social. 

Neste enfoque, não são apenas as atividades artistico-cul

turais produzidas pelas carunidades que estão em jogo, mas to

das as formas do fazer e do saber que cano mensagem, expressan 

e si.nt>olizam o viver histórico de un povo. Urge una atuação 

firme e segura., no sentido não só de preservar e de divulgar 

estas formas mas, sobretudo, de encará-las enquanto solo poten

cial de un processo de organização e transformação. 

Neste ano de 1986, criélJIOs condições para atividades que 

reflitan, aglutinan, expressam e desenvolvem as diferentes for-

, mas de manifestações culturais do povo. Ex.: Boi roubado, Bata

lhão Canbinado, Batalhão roubado, samba de roda, etc. Estinula

roos a criaçao art:istico-cul tural e esportiva produzida pelas 

diversas carunidades, incentivando, também seu intercânt>io. 

ApoiélJIOs tanbém Festas de Reis, Festas natalinas, Quadrilhas, 

Teatro, Judas, times de futebol etc. 

5.2. Canemorações: 

a) 08 de Março - Foi canemorado o Dia Internacional da Mulher,

na calU'lidade de Carro Quebrado, em Feira de Santana e cons

tou da seguinte progranação:

- Debates sobre Refonna. Agrária, Constituinte e os problemas

específicos das mulheres.

- Cantos e poesias feitos pelas mulheres presentes à canemo-

raçao.

- Dranatização de todos os temas debatidos cano pessoal das

coounidades.

b) 11 de Maio - O Dia do Trabalhador foi caneroorado na caruni

dade de Ipuaçu, Distrito de Feira de Santana e teve a pre-
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sença de mui tas das carunidades rurais e urbanas que o MJC 

acoopanha. 

A progranação constou de 3 manentos básicos: 

1 !I - Missa em ação de graças pelo dia. 

211 ·- Discussos das lideranças sindicais. 

311 - Apresentação artístico-cultural das carunidades presen

tes. 

e) 20 de Julho - HaJve a canemoração do Dia do Agricultor em

Santa Bárbara e nc{Distrito de são José, em Feira de Salta-

na. 

A progranação foi coopostá de: missa, passeata, discus

são e una grande festa de encerranento. 

Além disso, nuitas "canenx:>rações menores" foran feste

jadas em várias caru'li.dades, aglutinando pessoas, criando 

solidariedade. 

6. OUTRAS ATIVIDADES:

6.L Movimento de Mulheres:

De roodo geral, ser,pre foi significativa a participação das 

nulheres no trabalho carunitário desenvolvido pelo MOC. Sua 

presença constante nas lutas encarpadas pelas coounidades, nos 

despertou e nos levou a intensificar nossa ação no intuito de 

fortalecer, ainda mais, sua organização, no serttido de se de-

senvolver un processo onde as nul.heres tenhan seu espaço pro-

prio para discutir se� problemas, desde os mais especificos -

discriminação, subordinação, dupla jornada, etc. - até os mais 

gerais - term. trabalho. moradia. educação, et.c. 

Na tentativa de se desenvolver tal ação, o lllC meano que 

de maneira tímida, deu algtr15 �"305, assessorando, através de 

reuniões, visitas e debates, alguns Clubes de Mães existentes 

- na zona rural ou incentivando a formação de outros, principal

mente na zona urbana.

Fm alguns lugares o trabalho andou can mais facilidade, 

rn.itros esteve enperrado. O intercârt>io cana Rede ltlllher e ou-
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,_ 

tras experiências semelhantes fomeceran alguns subsi.dios que 

nos ajudaran a superar algunas dificuldades enfrentadas. 

Durante o ano poderrK>S destacar as seguintes atividades: 

a) A participação das mulheres nas discussões sobre Constituin

te e Coostit\Jição, que resultou na elaboração de algt.111as

propostas que foran encan:inhadas ao Conselho Nacional dos

Direitos da Mulher;

b) Canemoração do Dia Internacional da Mulher - 08 de março -

mele cerca de 400 nrulheres rurais e urbanas, depois de una

preparação anterior, se reuniran para apresentarem seus pro

blemas, suas lutas, suas conquistas e suas alegrias, através

de rJÚsicas,versos e dranatizações criadas por elas prÓprias;

c) 111 Encontro Regional da Mulher Trabalhadora. Urbana e Rural -

Este encontro surgiu da necessidade de se melhor sistemati

zar e arpliar o trabalho can mulheres. Foran quase três me

ses de retmiões internas com a canissão organizadora., e reu

niões nas carunida.des, para preparação deste evento, que

retmiu mais de 120 nrulheres dos munici.pios de Feira, Araci,

Valente, Conceição.do Coité e Anguera.

Duas preocupações nortearam o encontro: una foi incen

tivar e apoiar a organização das mulheres dos setores popu

lares e outra foi de se tirar em conjunto propostas a serem 

encêllpadas pelo �nto. 

No rnanentp já exist� de forma mais concreta e sistema
tizada algunas propostas, elaboradas pelas prÓprias nrulhe-

" 

res, que participaran do Encontro, no sentido de se criar e
fortalecer un movimento de mulheres mais amplo e mais arti
culado. 

F�nte vale ressaltar que este encontro foi un tra

balho realizado conjuntamente can outras entiê:ia.des: SIM, Po-

lo Sindical, além da colaboração do Presbitério de Salvador,

através da CEDITER. 

6.2. Acrnpanhanento e Assessoria a AssociaçÕes Comunitárias: 

Durante este ano de 1986, prestou-se acorrpanhamento e 

assessoria a várias Associações Canunitárias, com o objetivo 

principal de fazer can que haja un maior nÚnero de pessoas 
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envolvidas no trabalho cCJ1Ulli tário. 

Relataoos aqui três aspectos da assessoria coosiderados

inportantes: a) elaboração e Registro de Estatuto - :foi de

senvol v;ido junto aos meui>ros das associaçÕes un trabalho vi

� t.111a carpreensão mais profulda sobre estatuto, �

dade do mesroo e CCIIK> encan1mar o Registro da Associação; b)

treinanento de Diretorias - teve caoo preoc'-"8Ção :fazer can 

que as d:1,retorias desenvolvessem un trabalho participatiw 
- , 

no :fulciaMDento da Associaçao, envolvendo un maior n.mero 

de pessoas nas 11tividades; c) acooparilanento pennanente -

tem se re'fl.etido junto can as caru'lidades a 1.nportância da 

Associação, seu papel na conjuntura SÓCio-eccn:rnica e polí

tica e una maior integração entre as Associaçoes para troca 

de experiências. 

6.3. Trabalhos can Merx>res de rua: 

As. pessoas que vivem nas cidades já se acostunarf:ln à

imagem dás IDP.ninos e meninas que pavoan as ruas em busca da 

sobrevivência, ou povoan as ruas dos bairros periféricos sem 

ter o que fazer, se adaptando a un nuldo hostil, que a cada 

dia os etq)Urra. � a marginalização. 

vários são. os fatores que. caussn esta realidade, e o 

p�ipal deles são as péssimas coodiçÕes de vida de suas 

fEIIIÍlias p que vivem em estado absoluto de miséria e pobreza. 

Preocupado can a situação em que se enccntran essas 

crianças, existe a perspectiva de o r« desenvolver un tra

bal.hQ educativo, can pequenos projetos econânicos� que- aju

dem esses menores a coopreender de maneira critica a reali

dade que os envolve, inserindo-se assim, nun pl"OCesso CCDU

nitário. 

No rnanento se tem acaq:>anhado un grupo de menores na 

carunidade de Mangabeira., que �em roostrado interesse em de

senvol ver algunas ati vida.des recreativas/educativas e prin

cipalmente profissionais que propiciem alguna ajuda no orça

mento da sua fan!lia. 

Vale ressaltar igualmente que existe tamém a preocupa

ção de integrar os pais desses menores no processo de orga-
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nização ccm.ni tárta, envolvendo assim toda a fanília. 

A esse trabalho embrionário será dada una maior priori

dade no proximo ano, procurando atuar, can os menores, den

tro da linha dos projetos econânicos. 

6.4. Medidas Cootra as Secas: 

A estiagem contirrua un sério problema. enfrentado pelo 

Nordeste, atingindo especialmente o pequeno agricultor. 

As medidas oficiais ainda estão looge de solucionar a 

questão, e é preciso que a população se mobilize, reivindi-
._

que, indique os caminhos que acha melhor. 

No seu trabalho, MCX: tem realizado encontros para re

flexão e cliscussâo da problemática da seca,assim cano apoia

do atividades das ccmmidades para minorar a situação e ·aju

dar a população a se organizar para exigir os seus direitos. 

Entre essas atividades ressaltan-se as seguintes: escavações

de cisternas faniliares e/0..1 ccm.mitárias, apoio a escavação 

e rei vindicação de açudes ccmmi tários, pequenas experiên

cias de irrigação sirrplifieada e encontros de estudo e re

flexão sobre as secas. 
6.5. Discussão sobre Constituinte:

Sentindo a carência de informação e discussão nas caru
nidades, sobre o tema Constituinte e Constituição, foi man-
tido un trabalho constante durante todo o ano de 1986, para
aprof\mdanento da questão, dada sua irrportância para O mo
mento. O trabalho foi organizado da seguinte forma: semana
de Debates, Dias de Estudo e reuniÕes constantes.

Em todas as canunidades foram dados aproximadanente os
mesmos passos, para o acanpanhanento e canpreensão do estu
do: no primeiro memento eram levantados os dados básicos pa
ra entender o que é Constituinte e Constituição; no segundo,
era feita una análise histórica das constituiçÕes brasilei
ras olhando e enfatizando o aspecto de participação popular;
no Último memento estudava-.se a importância do momento polí
tico atual, enfatizando a participação ativa e organizada do
povo, 

esse 

através das associaçÕes e entidades de classes. Para
trabalho utilizanos slydes, filmes, cartilhas e outros
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recursos auxiliares. 

6.6. Participação em Encontros/Seminários e intercânbio de expe-

O MOC, através de pessoas de sua equipe, participou, em 

1986, dos seguintes encontros e seminários: 

CTA - Feira: Encontro de Tecnologia Alternativa - Feira de 

Santa11a. 

FETAG - Projeto Nordeste - Feira.de Santana. 

.STR - Encontro Regional de Mulheres - Conceição do Coite • 

F.MATERBA_- Encontro Regi� de Mulheres - Feira de Santana 

REDE MUIRER - Encontro sobre Metodologia e Pratica do Traba-

lho can Mulheres. - Piracicaba - são Paulo. 

LBA - Encontro sobre Projetos - Salvador. 

F.MA.TER - Encootro Regional de Mulheres-- Ipecaetá. 

CÁRITAS - Encontro sobre Constituinte e Participação Popu

lar - Rui Barbosa - Bahia. 

SUDENE - Encontro de Lançanento do Projeto S. Vicente - Re

cife. 

- Participação no Curso para técnicos que trabalhan

can pequenos produtores no Nordeste - Recife.

PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONWISTA - I Coogresso de .Agricul

tura. F.colÓgica - Vitória da Conquista - Bahia. 

CP!' - Encontro EstachiaJ de Centros de Praooção - Salvador. 

CPI'-EP:.. SAR - SEDUC - Encontro Regional de Entidades 

Governanentais - Juazeiro. 

FASE - CEMPIA - !BASE - Encontro Nacional de Entidades 

Governanentais - Rio de Janeiro. 

ISPu.R - Encontro de Pedologia Aplicada - ceará. 

-

-

CE8EM) - Seminário Internacional sobre Projetos Econânicos -

Holanda. 

UFBA - Seminário sobre Desenvolvimento Rural - Salvador. 

6.7. Pré-Escolar: 

o pré-escolar é una atividade que visa, principalmente,

cootribuir na alimentação das crianças carentes, além de

se�r cano incentivo no processo de organização das caruni

dades. 
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A parte da alimentação é assunida pelas carunidades, 

através de Convénios can a Merenda. Escolar e a LBA - esse 

Último realizado pelo ?«X;. 

O MX assiste pedagogicanente às professoras e orienta 

os trabalhos caruni tários. 

Atualmente estão em funciooanento 18 tunnas distribui

das em 11 bairros peri:férícos dos nunicÍpios de Feira de

Santana, Valente, Serrinha e Amélia Rodrigues, atendendo 

540 crianças na :faixa etária de 03 a 06 anos. 

Ao lado da cooplementação alimentar tamém_ é dada às

crianças una orientação pedagÓgica adequada à sua idade e à

sua realidade. 

O material didático é :fornecido pela LBA, convênio can 

o MX.

Un aspecto que merece destEq.ie é a participação das :fa

mílias dessas crianças, no processo de funcionanento dases

colinhas carunitárias. Caoo estas :t\Jncicnan nas sedes das 

associações, que não possuem una estrutura adequada para �u 

:t\mciooanento, durante o ano existiu una luta coojunta das 

carunidades envolvidas para se conseguir mobiliário escolar 

:frente à SURm ( Superintendência Regimal. de Educação) e 

cootra.to de professoras·e merendeiras junto às Prefeituras 

M.nicipais, na tentativa de se buscar melhores coodiçÕes de

funcionanento das escolinhas. 

6.8. Prograna de Rádio: 

Neste ano o -r«)C rea1:jivai o prograna de _r:áclio que se 

destina basicamente às carunidades rurais. Neste pro 

além de avisos e noticias dos trabalhos desénvolvidos pelas 

carunidades, :frequentemente são levadas ao ar algunas mensa

gens elaboradas por algtmS carunitários e pela propria equi

pe do MX, mensagens estas que servem para �flexão sobre 

sindicalismo, Movimento -de Mulheres, saúde,. Constituinte, 

Tecnologia Al temati va etc. É ainda una oportunidade de se 

divulgar as :fonnas de expressão da cultura popular - canti

gas, satt>a. de roda, versos, cordel, festas etc. - através de

gravações feitas em encontros nas carunidades. 
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6.9. Tre:manentos: 

Na busca de capacitar as pessoas das carunidades para 

enfrentarem melhor os problemas de sobrevivência, o MX! vem

mantendo alguns convênios no sentido de viabilizar treina

mentos profissionais nos setores primário, secundário e te� 

ciário. 

Durante este ano foran realizados treinanentos de ole

ricultor, produtor de milho e :feijão, produtor de mandioca, 

carpostagem, annazenanento, avicultor, suinocultor, pedrei

ro, carpinteiro e datilografia� 

No total foran atingidas� cerca- de 700 pessoas. 

6.10.Atuação frente a Projetos Govemanentais: 

Na área de atuação do MX! existem e estão aparecendo 

algtmS programas govemanentais de apoio ao pequeno traba

lhador rural.

O MCC tem sido chanado constantemente, pelas prÓprias 

coounidades, para refletir sobre esses programas e assesso

rara apresentação de propostas. 

Em todas as discussões feitas nas camm.idades e encon

tros especi.ficos sobre os referidos projetos, procuramos le

var a seguinte discussão: 

- Refletir can os coouni tários o que são os Órgãos do gove�

no voltados par-c1 o "desenvolvimento" " e para os problemas

sociais, os seus mecanismos de :funcionamento, os seus pla

nos e suas realizações;

- Verificar se a nivel de governo local·, estadual ou fede

ral, há progranas suscetíveis de serem aproveitados pelas

coounidades, devendo ter a garantia de que não vão criar

una subordinação das,coounidades, tanto em tenros finan

ceiro, quanto de controle de programa.

- Explicitar que essas verbas são oriundas :fundamentalmente

de impostos pagos pela prÓpria população e que os Órgãos

governamentais, ao repassá-las, curprem una obrigação e

não un ato de bondade em relação ao povo.

6.11.Visitas: 

Arrualmente MX recebe visitas de várias pessoas e orga-
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nizações, quer no intuito de troca de experiências, quer para 

visitar progranas e projetos, 

apoiados. 

do trabalho do MX ' 

A seguir elencanos as vi.si tas recebidas em 1986: 

- Representantes da CE8EM> _ Holanda.

- Representantes da reco_ Holanda.

- Representantes da SOS-FAIM _ Bélgica.

- Consulado da Bélgica.

- EM3RATER - 2 vezes.

- CESE - Salvador.

- Representantes da OXFAM _ Bras1l.

. - Representantes da CHRISTIAN AID - Inglaterra.·

-.Representantes do CERIS _ Rio_

- Técnicos da LBA.

- Grupo de Técnicos da SUO.EM: (2·vezes).

- FASE - TEXX>LOOIA ALTERNATIVA

- PÃO PARA O MUNDO

- AGRICULTORES OPOSIÇÃO SINDIC'.AL _ Rui Bari>osa.

- POLO SINDICAL de Itaberaba.

6.12.Periquito: 

por eles 

O SÍ tio Periquito, de propriedade do l«x:: e situado � 

imediações de Feira de Santana �1 
_, 

.... 
, ooa caoo 1� de algllnas 

experiencias e de Produção de recursos 
, 

para o trabalho ·cCIIUli-

tario, a.través de un a.viário, pocilga e agricultura., inte� 

mente. 

A alimentação dos SUÍnos está sendo :feita can esterco das 

galinhas misturado can :farelo de milho O adubo , , • e tad:>emusado 

para hortaliças e outra culturas Está ' .... 

_ 
• em experiencia a prod!-

çao de pintos para corte.

É una tenta.tiva de desenvolver llDa experi�ia integran.. 

do-se os aspectos da criação de animai 
. s can a agricultura., i:.-.na

perspectiva de "unidade orgânica". . 
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VI • AVALIACÃO 

A avaliação é nui to mais un processo e una pratica cooportamental

que 1.IT'a sistematização. 

Por isso é que, no MX, teroos cano cooportamento, a pratica de

permanente avaliação de tudo que é realizado.

Mas,. há mcmentos fortes para essa pratica, uma espécie de "coroa

mento" do processo avaliativo; un deles tem sido o final do ano (os me

ses de novembro e dezembro). Nesse sentido, podemos considerar diversos

nÍveis e mcmentos de avaliação:

a) Em cada carunidade e/ou nunicipio;

b) Encontro Intercarunitário (dias 21-23/11);

c) Avaliação interna da'equipe - MX! (coroo sujeito, avaliando o traba

lho caruni tário e sua prática dentro dele, e cano objeto da prÓpria

avaliação: sua organização, entrosanento, postura da equipe, etc.).

Aqui, pretenderoos "sistematizar" mais o Último memento, isto é,

cano a equipe do MX está vendo o trabalho caruni tário apoiado por ela,

e cano está dentro desse_prÓprio trabalho carunitário, cano protagonis

ta-assessor, can seus pontos �� e baixos, ganhos e perdas, positivos

e negativos ou acertos e erros, cano queiran chanar. Esses erros e

acertos, contudo, são faces de una mesna moeda; aspectos da mesma cani

nhada ••• Un aspecto "negativo", quando devidanente "aproveitado" ( estlr

dado, refletido), pode se coosti.tuir m.rn elemento altamente positivo e

relevante. 

Chanaoos à atenção, desde já, que esses pontos não ocorrem total-

mente definidos; os pontQs positivos não são totalmente puros, nem os

negativos totalmente perdidos .• A arbiguidade do hunano e polÍtico-so

cial contirrua em qualquer situação. E, revendo as nossas propostas de

inicio do ano de 86, pe�beroos que não poderoos afinnar que todos os

pontos não· realizados, não o foran porque não é esse o caninho. Não deu

para se perceber isso, pois os pontos "negativos" são mais pontos

"anissos", não realizados, talvez Sli:>icioSé:112nte planejados.

Por outro �ado, os pa1tos que chareooS de "positivos", cano una

ação voltada serrpre mais para o ecmânico, não significa necessarianerr

te que as coisas andaran tão bem assim, ou que estaoos ante cCRIUistas

def'1n1 tivas. Às vezes podem aer interpretados caoo una clareira. a ncs
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visualizar: "o caminho é por aqui", embora cheio de mato. 

Dentro desse es�Írito, elencamos a seguir os pontos que considera

mos mais relevantes e aqueles "negativos" no processo do nosso trabalho 

em 1986; essa reflexão se constitui, ao mesmo tempo, no alicerce para 0

planejanento de nossa ação em 1987. 

1. PONTOS RELEVANTES:

1.1. Intensificação do Trabalho Coounitário a partir do Econânico: 

Além de se ter arrpliado' nunericanente' essa pratica, se 

criou mais convicção de- que este é un caninho a ser seguido. 

Sobretudo a partir da pesquisa que se fez em Projetos Econêmi

cos Caruni tários. 

1.2. Discussão PolÍtico-Partiãária: 

Durante o ano de 86, api�vei tando-se das eleiçÕes para a 

Consti tu.inte, deputado estadual e para Governador do Estado se 

buscou conhecer melhor a poli tica partidária até participando 

dela de llil8. forma mais intens:l va, discutindo. e refletindo sobre 

a função dos partidos políticos e suas propostas, sobre os can

didatos carpranetidos canas lutas populares - inelusive faci

litando o contato desses candidatos can as cem.midades para 

discutirem seus planos e propostas. 

1.3. Direcionanento do Trabalho para o Movimento Sindicàl: 

Isso se deu não SÓ no dia-a-dia, motivando os ccmmi tá

rios a se associarem ao seu Sindicato, mas apoiando e partici

pando, 'na medida do possível, de fundação de'Delegacias Sindi

cais (Feira e Santa Bá.rbara.); de Sindicatos (Anguera e Tarxµl.

nho); da ftndação do Polo Sindical de- Feira; e de Ca:x:entraçÕes 

a favor da Reforma Agrária, praoovidas pela FETAG ( sai vador), 

cootra ·a UDR (União Democrática Ruralis+-:- - er1tidade fanentada 

pelos latifundiários cootra a Reforma Agraria. Apoiaoos taJi>ém

a manif'estação por melhores serviços de saúde em Feira de San

tana. 

1.4. Na área dé .Agricultura Alternativa: 

O MX! ficru mais finne neste ano, mas SÓ-no 21 semestre, 
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cooseguindo mais estabilidade dos seus técnicos nessa área. Em-

bora a experiência conjmta do CTA, no SIM, não tenha vingado, 

na área de atuação do MCx::, as experiências de Canpostagem, de

cobertura morta, de cria tório de pequenos animais, buscando 

formar una unidade de produção, na pequena propriedade rural, 

podem ser consideradas· cano experiências bem sucedidas neste 

ano. 

1. 5. Na Organização interna da equipe:

Nesse aspecto há três pontos fortes a realizar: 

- o relacionamento interno da equipe, melhorou significativa

mente;

- inicio de superação do dualismo equipe urbana X equipe ru

ral, can a jmção nllll8. só equipe;

- inicio de uma administração coletiva (Secretário Executivo e

Coordena.dores) •

Nesse Último aspecto, a discussão e aprovação de un Plano 

de Cargos e Salários, cuja falta, há nui to se fazia ressentir, 

no MCx::, foi uma das ocasiões propicias para o e�erc:i.cio dessa 

"administração coletiva", sendo todos (equir,e técnica e auxi

liares) chamados a contribuir. 

1.6. Movimento de Mulheres: 

Há alguns anos, ccxneçou a surgir, a partir do meio rural, 

algms Clubes de Mães, reivindicando melhor atendimento à sua 

saúde, campanha de fossas e creche (pré-escolar). O grupo foi 

criando raízes, passando neste ano de 86 .a refletir sobre os 

Direitos da Mulher (aproveitando da eleição para a Constituin

te), a sua discriminação e seu papel na sociedade. No Encootro 

Regional realizado em novembro contou-se cana participação de 

mais de cem mulheres de vários municipios, inclusive de alguns 

onde o MOC não tem atuação direta. 

1.7. Alguns passos foram dados no sentido de renovar as Lideranças 

do Trabalho Comunitário: 

Algumas carn .. nüdades já distribuem a coordenação can un ru

mero maior de pessoas; pessoas novas já se revezaram em encoo

tros e treinamentos; o contato cano� já não se faz, em al

gunas comunidades, por intermédio das "antigas" lideranças. 



48 -

1.8. Maior afirmação do Movimento Popular: 

Para quem está acanpanhando a caminhada das cara.midades 

não é difÍcil perceber que alguns passos no sentido de conquis

tar maior independência e autonania do roovimento popular regio

nal estão sendo dados. Por exenplo: as reivindicações feitas 

aos poderes constituídos são apresentadas can muito mais segu

rança, can a certeza de que não se trata de un simples pedido, 

mas de llTl direito; pode-se observar, em alguns municÍpios, llTl

maior respeito das autoridades para can o movimento; de un modo 

geral o poder constituído já não ignora mais, em suas atitudes, 

a presença do Sindicato, da APAEB, das carunidades ••• 

2. PONTOS "NEGATIVOS":

Cano já afiITilélJ'lOs, anterionnente, esses pontos não são propria

mente negativos, mas "anissos"; pontos "em claro" a se preencher ou 

apro�dar. 

Exenplos: 

2.1. Em tração animal não tem se conseguido muito; além do mais é

preciso atenção para não a transformar em una "bandeira" de lu

ta�' levando-se em conta a realidade local, tentar fazer as

adaptações tecnológicas necessárias, inclusive .rlo trator. 

2.2. No carrpo da irrigação simplificada !X>UCO foi feito, jtmtamente 

can o estudo do semi-Árido; é un ponto a se retanar can mais 

afinco. 

2.3. Em tennos do Periquito foran pequenos os passos para um maior 

aproveitanento desse sítio do MCX::, localizado a 8 km do centro 

de Feira, cano tmidade de p�ção e local de pesquisa. 

2.4 .. A rotatividade dos técnicos da área agricoia tem sido um ponto 

fraco do MJC, vindo a melhorar no 22 semsEtre de 86. 

2.5. Assessoria à APAEB ainda foi insuficiente; precisa-se, inclusi

ve, dun apro:fundanento intezno, na equipe do MJC, sobre APAEB, 

inclusive cano instninento de aplicação (viabilização) e rei

vindicação da polÍ tica agrícola ( una exigência do IV Congresso 

dos Trabalhadores Rurais - CCNI'AG) • 
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2.6. Pouco aproveitamento da religiosidade popular e de toda a ex-

pressão cul tura1 popular. 

2.7. O acoopanhanento e assessoria ao roovimento reivindicatório re

gional. por Refomia. Agrária foi ainda insuficiente, carecendo de 

maior intensificação. 

2.8. Não se conseguiu realizar, nos tennos planejados, as experiên

cias carunitárias de Agricultura Alternativa em quatro municí

pios. 

Tanto os aspectos "positivos", cano os "negativos" integram un 

mesno processo e deverão ser levados em conta na retanada do traba

lho em 1987. Alimentarão a esperança na caminhada: os primeiros cano 

pequenas vitórias, garantindo que a luta é possÍ vel; os segundos co

roo desafios a incitar coragem e audácia na luta. 

Esperanos também que uns e outros relatados aqui, despretencio

sanente, e can hllTlildade, sirvélll de encorajanento a tantas outras 

experiências nesse Brasil e noutros cootinentes, que cano nós acre

di télll nessa luta e buscam um mundo mais justo. 
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DEMONSTRATIVO NUMÉRICO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

DURANTE O ANO POR COMUNIDADE/MUNICÍPIO 

CCJ,1(.JNIDADE :ALI- P�IPAIS ATIVIDADES 

ZAÇÃO 

FAMÍLIAS 

ENVOLVID 

FEIRA DE SANTANA J. Cruzeiro I u Pré-Escolar - reuniões

can diretorias - rei

vindicações - reuniões

Pq. Panorama 

Santo Antonio 

Mangabeira 

Pampalona 

Novo Horizont 

Rua Nova 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

, 
. 

com SOClOS.

Reunião-Reivindicação

Pré-Escolar -Remiões,

Despensa - Semana da

Constituinte,Atividades

Culturais.

Pré-Escolar- Remiões,

Trabalho com menor-Se

mana da Constituinte,

Grupo de Alfabetização

de Adultos.

Pre-Escolar (discussão)

Pré-Escolar - Curso de

Primeiros Socorros-Rei

vindicações - Semana da

Constituinte - Fabrico

Canunitário de Macarrão

(em estudo)

Pré-Escolar, Padaria Co

muni tária-Legalização d

terras-Semana da Consti

tuinte-curso de corte e

costura-ccxnemorações-fa

brico de doces(em estudo)

Atividades Culturais

55 

115 

60 

40 

17 

30 

65 
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r--------------------------------- ---------

CÍPIO CCMJNIDADE LOCAL!- PRIOCIPAIS ATIVIDADES 

ZAÇÃO 

FAMÍLIAS 

ENVOLVID 

i---------+------�----�---------------------1

Horto 

Parque Brasil 

J.Cruzeiro II

KM 6 

Lagoa Grande 

Ovo da Ema 

Lag.da Canisa 

u 

u 

u 

u 

R 

R 

R 

Pré-Escolar - reuniões 

Retn1iôes - Pré-Escolar 

(discussão) 

Pré-Escolar,confrater

nização 

GnJpO de Oleiros 

Pré-Escolar-Roça Canu

ni tária-Delegacia Sin

dical-Cria tório de Pe

quenos Animais -Ativi

dades Culturais e Es

portivas - APAEB (Pos

to Volante e Annazena

mento) ,Clube de Mães -

Carpanha de Fossas Hi

giênicas-Centro Coou

ni tário - Estudo sobre 

Constituinte -Política 

Partidária e Movimento 

de Mulheres-Tração Ani

mal, Curso de Parteira 

Centro Coounitário-Ro

ça Coouni tária-Carrpa

nha de Carpostagem -

Atividades Culturais -

Discussão Político-Par

tidária 

Projeto são Vicente (em 

conjtn1to can Lagoa Gran

de) , discussão Poli tico

Partidária-APAEB-Posto 

Volant:e e Annazenament.o. 

35 

40 

50 

19 

200 

45 

38 

lOllCÍPIO CCMJNIDADE 

Tapera R 

Capim Grosso R 

Saco <:to Mulat.o R 

Genipapo II e R 

III 

Bandeira 

Candeia Gros

sa 

Genipapo I 

Alecrim Miooo 

Áf!)JB.Gnn

de 

R 

R 

R 

R 

R 

Roça Ccmmi tária can 

Plantio de F\.Joo - Casa

de Farinha - Carpanha 

de Carpostagem - Horta 

Coouni tária ( em prepa

ração). 

Casa de Farinha-Criató

rio de Porc�istena

Plantio de Fruteiras -

Arado - Fossas Higiêni-

cas. 

Casa de Farinha ( em 

discussão) 

Casa de Farinha-Fossas 

Higiênicas - Criatórios 

Plantio de Algarobas e 

l-"'ruteiras-Roça Coouni

tária-Carpanha de can

postagem-Delegacia stn-: 

dical 

Arado-Banco de Semente 

Casa de Farinha . 

Casa de Farinha-Arado

Cooposto - Fossas-Cis-

. temas-Banco de Semen

te-Delegacia S1.rnical 

Casa de Farinha-Cria

tório-Carposto-Delega

eia Sindical 

Casa de Farima 

CsJparivldeSeaent.e

Delegacia Sindical 
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FAMÍLIAS 

20 

25 

13 

48 

22 

25 

15 
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NlMCÍPfO CCMMDADE LCX:ALI- PRilCIPAIS ATIVIDADES FAMÍLIAS 
r«MCÍPIO CCMJNIDADE IreALI- PRilCIPAIS ATIVIDADES FAMÍLIAS 

ZAÇÃO m\JOLVID.AS 1 ZAÇÃO ENVOLVIDAS 

Matinha R Casa de Farinha.-Criató- 1 
Pai Seco R Discussão sobre Sindi-

rio de Porcos e Cabras-
cato,reivindicação saú-

Posto de saúde-Fabrico 1 de, Estudo sobre Cons-
i 

,. 
de doce de caju (em es- ' 

tituição, Constituinte 

.. tudo)-Atividades Cultu-
e Política Partidária, 

rais 125 

Reforma Agraria, Cria-

. Carro Que- R Cisterna. CatUli tária -
tório de Pequenos Ani-

brado Plantio de Fruteiras -
mais 30 

Cal1)0sto. - 26

Jacu R Casa de Farinha Coou-

caatinga R Arado - Casa de Farinha 15 

ni tária, CriatÓrio de 

Venda Nova R Caipanha de Semente -
Pequenos Animais, Dis-

Delegacia Sindical -
cussão sobre coosti-

Catpanha da Previdência 20 
tituinte, Constituição 

' Lisiba R Delegacia Sindical-Can-

panha de Semente - sede 

caruni tária (discussão) 
.,----, ..... 

estudo sobre Coostituin-

' 

e Política Partidária 25 

1� 
Lagoa Salgada R Criatório de Pequenos 

' Animais,Clube de Mães, 

\ Céllpanha de Fossas,

te e Constituição 25 .--
Centro Cem.mi tário, Cam-

Florete R Delegacia Sindical-Estu-
panha de Semente,Estu-

do sobre Ccnstituinte e 
do sobre Constitl_?nte, 

Constituição 20 
Constituição e política 

Varginha,Boa R Discussão sobre Sindi- 1 

partidária, curso de 

Vista,Coquei- cato, reivindicação de 
Parteira (curiosas) 38 

ro, Garapa, saude,estudo sobre Cons-

Terra Dura tituição, Constituinte e 

' ' Lagoa Suja R Criatório de Pequenos 

Animais, Clube de Mães, 

Política Partidária Re-
Estudo sobre Conti tuiçãc , 

forma Agraria 110 

e Constituinte, Curso de 

Tiquarussu R Estudo sobre Consti-
Parteira (curiosas) , Can-

tuinte, Coostituição e 
1 panha de Fossas 32 

Política Partidária 15 
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CÍPIO 

DO 

C<MJNIDADE 

Lagoa da Fo:r

miga 

Papagaio 

Jitirana,

Barriguda 

Açude 

Todas canuni:... 

ctades: Papa

gaio, Peixe, 

Rua Nova,Ba:r

riguda, Jiti

rana, Penhas

co, Q.do Cu:r

ral, Al�o·ctas 

Pedras,Covas, 

Açude 

Faz.Queijo 

Vila de Fát 

I..OCALI- PRIOCIPAIS ATIVIDADES 

ZAÇÃO 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Clube de Mães,Criatório 

de Pequenos Animais,Can-

panha de Fossas, Estudo 

sobre Constituição e 

Constituinte, Curso de 

Parteira (curioséfs) 

• 

Casa de Farinha Caiuni-

tária 

Arado Carunitário 

Pre-Escola:r-reivindica-

çoes 

Reivindicação �la li

Qeração de � área de 

terra pÚblica oc� 

por grandes fazendei:.. 

ros para ser utilizada 

por fanilias pobres, 

estudos sobre eleições, 

Constituinte e Consti

tuição. 

Roça Coouni tária, Banco 

de semente, Estudo e 

legalização de asso

ciação 

Estudo e legalização 

de associação, Barx:o 

de Sementes. 

FAMÍLIAS 

28 

30 

20 

80 

180 

25 

20 

CÍPIO 

AMÉLIA RODRI

GUES 

Malhador 

Tanque Velho 

Tapera, Sucu

pira, Gravatá 

CaldeimQ 

Malhada da 

Venda 

Burdão, Borda 

da Mata, Mata

Grande,Boquei

rão, Var.·inhas, 

Sitio das Fl 

res, são Nico

lau,MocÓ, Cande 

al Estrela,Poç 

Itapicuru 

R 

R 

R 

R 

.R 

R 

u 

PRTICIPAIS ATIVIDADES 

Estudo sobre Constitui-

çao e Coostituinte 

Casa de Farinha Coouni

tária,APAEB, Roça Coou

ni tária, Sindicato, Es

tudo sobre Constituinte 

e Constituição 

Casa de Farinha Coouni

tária-Reivindicação de 

sáide-Reivindicação de 

Semente e Eletrificação 

Rural. 

Açude Coounitário-sái

de - Semente. 

Cisterna Caruni tária 

Reuniões, Estudo soore 

Constituição e Consti

tuinte, ·sindicato, Rei

vindicações. 

Pre-Escola:r-Reivindica-

ções - Levantanento Nll 

de crianças sem escola-

discussão Movimento de 

Mulher,Padaria e Fabri

co de doces caruni tário 

:cem estudo) ,legalização 

da associação 
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FAMÍLIAS 

45 

40 

80 

40 

20 

400 

40 
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CÍPro· CCMJNIDADE 

Faz. Coqueiro 

São Roque 

Licuri 

Nova Esperanç 

Varjota 

Lagedinho 

Barra 

LOCALI- PRTICIPAIS ATIVIDADES 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Luta pela manutenção da 

Posse da terra - Enca-

minhanento jurÍdico. 

Céllpanhas Senl?nte - Af'-

mazenanento - Sede Co-
, 

rmmitaria 

Reuniões-Casa de Fari-

nha (em estudo)-Reivin-

dicação de luz - Estudó 

de Constituição e Coos-

tituinte. 

Reuniões-Casa de Farinha 

Estudo de Constituinte e 

Constituição. 

Reunião - Reivindicação 

junto à DfATERBA. -para 
, construção de annazem

, 
coouni tario-Estudo de 

Constituinte e Consti-

tw.ção 

Reunião-Reconstrução do 

Centro - Estudo sobre

Constituição e Consti-

tuinte-Apoio aos Proje-

tos de Morro Redondo e 

M..rnbuca -Criatórios de

Pequenos Animais-Annaze-

nanento de sementes 

vacinação de cãese 

Desativado 

e 

FAMÍLIAS 
�CÍPIO CCMJNIDADE �ALI-

ENVOL 
ZAÇÃO 

Gelson Fer- u 

reira 

05 

Alto Alegre R 

40 

Morro Redondo R 

40 

� 30 

i� 
Laranjo R 

·, 
1./ 

Capoeira do R 

30 
Rio 

Muquéns R 

30 

PRINCIPAIS ATIVIDADES 

Reunião-Estudo sobre Re-

forma Agrária - Consti-

tuinte e Constituição 

RetD1ião-curso de Horta-

Carroça Canunitária e 

Criação de Pequenos Ani-

mais-Estudo sobre Cons-

tituição e Constituinte 

Luta pela posse -da terra 

Construção de Açude -Ca-

sa de Farinha e Armazém 

Coounitário,Ret.mião-Es-

tudo de Constituição e

Constituinte 

Luta por Farmácia Cooiu-

nitária-Ret.mião-Constru-
- de Sala (em estudo)çao 

Estudo sobre Constituin-

te e Constituição

Criação de Pequenos Ani-

mais-Curso de Avicultura
, 

Maquina de fazer ração 

Construção casa para fa-

zer ração de animais-va-

cinação. 

Reivindicação da restail-

ração do Prédio Escolar 

. e Professora-Melhoria da 

estrada 

- 5.9 -

FAMÍLIAS 

ENVOLVIDAS 

--------

20 

30 

40 

20 

22 

15 

1,,. 
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MUNICÍPIO 

SERRINHA 

CCMJNIDADE 

Boa Esperan

ça 

Subaé 

CASEB 

Tira Chapéu 

Juazeirinho 

Porteira 

Morro Fundo 

Mari:>aça 

Boa Vista 

Saco cb ·Moura 

1.0CALI- P�IPAIS ATIVIDADES 

ZAÇÃO 

u 

R 

R 

R 

R 

Reuniões - Melhoria d€ 

Centro Canunitário-Sin

dicato-APAEB- horta Co

rm.mitária 

Casa de Farinha-APAEB, 

Sindicato-Controle de 

Pragas - Silos 

Farmácia Canunitária -

Roça Canunitária - Ola

ria ( em discussão) Ban

co de Semente - Canpos-

tagem. 

Rcx;a Cooruni taria -Reu

niões-Sindicato-APAEB. 

Roça Cooruni tária-Horta 

Carruni tária - Sindica-

FAMÍLIAS 

IENVOLVIDAS 

15 

65 

25 

20 / 

,,��.,\,, 
1/ 30 

R 

to - APAEB 
< 

Casa de Farinha Meca- ·<1� 

R 

R 

R 

R 

nização-Sindicato-APAEB 

Canpostagem-Cobertura 

Morta - Biodigestor 

Poço Tubulado-Clube de 

Mães - Mini-Posto de 

Saúde - Aquisição de 

terra-Coopra de Adubos 

Banco de Semente-Regis

tro da Coounidade�rupo 

de Produção de Costuras 

Arado Coouni tário. 

Reuniões sobre proble

mas daC<JIU'lidade 

' 

45 

10 

300 

25 

08 

�CÍPIO. CCMJNIDADE 

Vertente 

_Cajueiro 

_Lage de Mara

vilha 

Recanto 

Saquinho 

Guanabara 

CaraÍba 

LOC!ALI- P�IPAIS ATIVIDADES 

ZAÇÃO 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Reuniões-Creche-Canora 

de terra coounitária -

Arados e· AniJilais Canu

mtários-Annazenanento-· 

Eleição Diretoria-Dis

cussão sobre Meio-.Ara

biente 

Horta Coouni tára ·- Casa 

de Farinha 

Cailpostagem-Horta- Pre

Escolar-- Cultivo de Man

dioca {palestra) -Arado 

CCJllJni tárío-Carroça e 

Ànimais Caruni. tários-Mi-
, " 

ni-Posto de Saude e -Far-

mácia viva�Consórcio pa

ra Filtros,Jogo de Màn

timentos e Enxovais de. 

crianças - Casa de Fari

nha-Annazen.aoonto 

Reuniões 

Reuniões-Discussão so

bre Coostituinte 

Arado caruru.tário-Motor 

de Mandioca Cammi tário, 

Criatório de Pequenos 

Animais - Coostrução de 

Centro Carunitário 

Semi-Desativada 

Semi-Desativada 
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FAMÍLIAS 

ENVOLVIDA!: 

43 

20 

110 

15 

15 

62 
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CÍPIO 

I 

FILÂNDIA 

OCAS 

BIRIT� 

C<M.JNIDADE 

Queimadinha 

'l'apuio 

Riacho das 

Pedras 

Lagoa do Cur

ral 

Barreiras 

Calunbi 

Terra Dura 

Canto, Panbal 

Barreira 

Arco 

Morro da Ilha

LOCAL!- PRINCIPAIS ATIVIDADES 

ZAÇÃO 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Reuniões - Can:panha de 

Filtros - Farmácia Co

rrunitária 

DepÓsi to Coouni tário 

Criação de Aves-Aquisi

sição de Silos-Agricul

tura a1 terna tiva -Arnla

zenanento 

Reuniões - Can:panha_de 

Fil tros-Fannácia Coou-

nitária-casa de Farinha, 

Atividades Culturais 

Reunião-Horta Faniliar, 

Construção Casa de Fa

rinha. 

Casa de Farinha Coouni

tária - APAEB 

( Semi-Desativada.) 

( Semi-Desativada.) 

Reuniões 

Participação na Fundação 

do Sindicato-Melhoranen-

to da Casa de Farinha. 

Reuniões-Sindicato-APAEB 

Encontro de :,fulheres -

Frente de Trabalho 

Reuniões Mensais - Dis

cussão sobre F\.J'ldação do

sm e sobre.Calstitui!lte 

FAMÍLIAS 

ENVOLVID 

25 

08 

15 

25 

18 

12 

25 

30 

20 

18 

MUNICÍPIO CCMJNIDADE LOCAL!-

ZAÇÃO 

Bandarra R 

� 
rv • COI'l'É Balagão R 

08.5. : R = Rural ; U = Urbana. 

- 63 -

PRINCIPAIS ATIVIDADES FAMÍLIAS 

ENVOLVID.AE 

Criatório de Pequenos 

.Animais 09 

Casa de Farinha-Regis-

tro da Associação,Movi-

mento de M.llheres-Pro-

jetos de Construção de 

Salão e de Aguadas -

CCJll)Ostagem. 38 
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TERRA, AGRICULTURA, PECUÁRIA: UNIDADE Dl VIDA 

Eduardo Pereira dos Santos é un pequeno agricultor que tira da terra o 

eu sustento e da sua familia. Ele tem 9 (nove) tarefas de terra, (3,9 ha), 

filhos. Destes, 2 ainda não ajudam nos trabalhos da roça. Terra pouca e 

raca; "sem adubo não adianta plantar que não dá.11, argunenta. 

Eduardo participa do trabalho canunitário há muitos anos e já integrou, 

or mais de una vez, a diretoria da Associação Canuni tária local. Hoje ele 

ssune também a presidência da Associação dos Pequenos Agricultores do Esta

o da Bahia (APÁEB) , municipio de Feira de Santana.

Quando se caneçou a discutir a questão da preservação e da recuperação 

a fertilidade dos solos, Eduardo demonstrou muito interesse. Ele foi um dos 

rimeiros agricultores a experimentar a CCllTpOstagem na região e há dois anos 

Je a utiliza cano adubo, deixando de canprar o adubo orgânico que serrpre 

tilizou para os seus plantios. Há aproximadamente un ano o MOC o apoiou na 

X1Strução de uma pequena pocilga e na criação de alguns suínos, visando 

:lli>ém à produção de esterco para ser aproveitado nas cCllTpOstagens. Hoje, 

o já deu-importantes passos no resgate da integração entre agricultura

pecuária (pequenos crtiatórios). 

f..ll . .

Esta é a casa de Eduardo; recentenEnte ele ccnsegui.u aJpliá-la e � 

r energia elétrica, depois de travar una grande luta reivindicatória can 

demais carpanheiros da carunidade pela extensão da rede de eletricidade. 
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"Antes a maior parte do bagaço da roça eu queimava, agora tudo eu apro

veito. Tudo que tem folha eu jtmto; depois aproveito também do esterco oo 

porcos e o cooposto é de primeira". 

Depois de colhido o feijão, o milho e un pouco de anendoim, Eduardo e 

sua familia têm a roça plantada can mandioca já na fase de colhei ta; ·parte 

do "bagaço" desses plantios foi utilizado na alimentação dos animais, outrci 

parte :foi guardada para fazer coopostagens. A mandioca é tart>ém utili:zoo3 

diretanente na alimentação dos suínos. 

- 67 -

-Mlil'ldioca ainda nova, plantada. há três meses can canposto ••• 

As duas fotos seguintes mostran aspectos· da pocilga que Eduardo cuida 

can sua nul.her, Crispina, e os fill:õs· Todo esterco é utilizado nas carpos

tagens e/oo. di:ç-etanente na roça: "se não fosse isso ficava muito mais dit'Í

cil fazer os carpostos". 
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O Carposto, para Eduardo, :foi c1. grande descoberta: "neste ano eu pla,

tei .milho e :feijão can carposto, depois plantei f\.mo e mandioca. Tudo está 

indo bem e un exenplo disso é a mandioca que eu plantei no ano PSSRado � o 

CCllp>Sto e já estou arrancando; está bem melhor do que a que eu senpre tive 

can adubo". 

Este é un carposto que já está prooto, em :fase de maturação. DQ1a ou

tros serão ainda :feitos neste fim de ano para serem utilizados oo 1nYemo do 

prÕxiioo ano. 

.... 69 -

Um plantio de funo, que já está tanbém em :fase de colheita. 

art d -A - J·a' .ç,01· colhido·. "0 funo está ou1 to
A foto mostra una p e o .u..a1,._, que _,., 

ban. o que não está ban é o preço pol'CJE nessa época· os cmpradores baixan °

preço". 



- 70 -

Eduardo, Crispina e as crianças cultivam, também, uma "farmácia verde" 

que é, especialmente para ela, motivo de orgulho: "ah, �u innao, com isso 

aqui eu tenho curado muita gente; ·vêm pessoas até una légua de distância 

buscar un remédio". 

Eduardo e sua familia vêm, desta forma, dando significativos passos na 

direção de una integração cada vez maior dos vários aspectos da tmidade de 

produção: "a gente tem que zelar pela terrinha da gente, que é pouca. Além 

disso. a gente tá vendo que tem que jlll1tar a agricultura e os animais porque 

lDD ajuda o outro", afirma Eduardo. 

vários agricultores têm visitado a experiência de Eduardo e Crispina. 

Eles, tanbém, não têm �dido esforços para difundir a sua experiência a ou

tras coounidades e os primeiros resultados começam·a surgir com o inicio de.

outras experiências do gênero. 

Dezeni:>ro, 1986. 

., . 

- 71 -
ANEXO Ili 

RECURSOS FINANCEIROS E INSTITUIÇÕES COOPERAOORAS 

As receitas do M:JC, durante o ano de 1986, alcançaram a LDTI mon

tante de Cz$ 4.871.680,83 (quatro milhões, oitocentos e setenta e un 

mil, seiscentos e oitenta cruzados e oitenta e três centavos), en

quanto as despesas somaram un total de Cz$ 3.775.820,00 (três mi

lhões, setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte cruza

dos). 

Foram as seguintes as fontes de recursos: 

a) Locais/nacionais:

- Recursos próprios (laboratório de análises, aviário, pocilga),

sócios contribuintes, doações avulsas e verba do Conselho Na

cional de Serviço Social/MEM, algunas aplicações financeiras.

_ Convênio com a Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA). 

- Pequenas ajudas de CESE e Cáritas Brasileira.

b) Internacionais:

PÃO PARA O MUNIX) - Alemanha Federal

CODEL - E.E.U.U.

MISEREOR - Alemanha Federal

FASTENOPFER - Suíça

OXFAM - Inglaterra

CEBEM) - Holanda

N.C.O.S. - ·Bélgica

s.o.s./FAIM - Bélgica

Embaixada do Canadá

Embaixada da França

S.O.S PG - Bélgica

OBS.: Parte significativa dos recursos recebidos foram para re

passe a outras entidades cano Associações, APAEB, Polo Sin

dical, assim cano destinados a projetos específicos. 

Algunas destas atividades se prolongam por 19�7 e têm seus 

recursos, proporcionalmente, em caixa • 





MOVIMENTO POPULAR = UM ESTUDO DE CASO 

OS CONSELHOS POPULARES DE SAUDE DA REG L�O TESTE DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Há cerca de 16 anos,nasceu,num bairro de periferia da Região Les

te da Cidade de São Paulo (bairro Jardim Nordeste),um movimento popu

lar de mulheres donas de casa para reivindicar um centro de saude no 

bairro onde nem médico particular nem assistência pública de saude exis

tia. 

No começo eram cinco mulheres que foram reunindo vizinhas e rec�

bendo assessoria de alguns estudantes de medicina que passavam filmes 

no�,� bairro sobre doenças mais comuns e vacinas e que iam informan

do sobre os canais competentes da Secretaria de Saude do Estado onde 

se deveria batalhar para conseguir o posto de saude. 

Depois de muitas idas e vindas a vários locais e entrevistas 

com as autoridades sanitárias e depois de muita mentira e tapeação das 

autoridades, finalmente o posto de saude foi criado e aberto e o pri

meiro médico contratado pelo Estado apareceu no bairro. 

AÍ as cinco primeiras mulheres já estavam organizadas naquilo que 

se chamou depois COMISSÕES DE SAUDE do bairro.Qualquer pessoa do bairro 
que o desejar pode fazer parte dessa comissão,sem formalidades de ins

crição etc. e pode participar das suas reuniões opinando e assumindo 

as ações que a Comissão vai delineando para reivindicar, melhores con

dições de saude no bairro. 

Hoje,ano de 1989, as Comissões de Saude existem em mais de� 

bairros da Região Leste e constituem o assim chamado MOVIMENTO DE SAUDE

da Região Leste. 

o que chama atenção para esse Movimento é que ele superou a fase

de reivindicação puramente espontânea e desorganizada e conseguiu es-
, 

truturar-se numa s6lida organização popular regional com reuniões de 

mais de cem comissões locais e mais de 80 Conselhos de Saude de bairros, 

com reuniões regionais e Assembléia Gerdl, com uma Coordenação permanen

te do Movimento. A reivindicação básica permanece a mesma:melhor qua

lidarle de saude para os 1noradores dos bai1ros.Mas a consciência poli

tica dos participantes mudou. 

o primeiro desdobr�nento da organi6ação foi a descoberta de uma

brecha na legislação do Estado que permitla,desde 1968, a constituição 

de Conselho de Saude, com funções de diálogo e fiscalização,dentro do 

Centro ou Posto de Saude. Ao invés de deixarem o Conselho inoperante 

nas mãos da pequena elite local de "notáveis", as mulheres das Comis

sões de Saude do bairro resolveram elege� as conselheiras e ocuparam 

essa instância de consulta e decisão que �e situa dentro dos Centros 

de Saude. A eleição é eita periodicamente com mulherês do povo,...-



... 
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moradoras no bairro, lançando-se como candidatas, urnas percorrendo as 

ruas do bairro, a feira, as portas das igrejas etc •• 

O Conselho de Saude, para atuar no Centro de Saude, tem na sua 

retaguarda as Comissões de Saude a quem as conselheiras levam os pro

J�mas e propostas do Centro de Saude. 

A Comissão de Saude - que reune as pessoas do bairro que querem 
participar do Movi<lrnento de Saude do Bairro -debate os assuntos e orien-

-

ta as conselhêiras para que,na reunião mensal do Conselho,no Centro 

de Saude, defendam junto ao Diretor do Centro e seus funcionários as 

melhorias que a situação exige. 

Outro elemento notável do Movimento de Saude da Zona Leste é o 

curso de formação que há anos vem se,Jdo dado por uma pequena equipe 

de assessoria que integra o Movimento. 

Foi,graças à repetição desses cursos que o Movimento de Saude 

multiplicou lideranças populares nos rra s de cem bairros que hoJje 

compoem o movimento. 

O curso propiciou tambem a tomada de consciência política das 

mulheres do bairro que hoje enxergam com muita clareza que a questão 

da saude se insere num contexto ôe con(Jito das classes populares com 

a classe dirigente onde saude está conexa com salário,emprego,sindica

to,partido ,poder econômico e polÍtic Ptc •• Da reivindicação imediata 

pelo� posto de sagd�inBf�â�u-se à pr o pação com a articulação do 

movimento popula�do e com a� estratégias de mudança da socie

dade classista que aí está. 

Os cursos de formação de liderança� hoje são dados· nos bairros 

por monitoras que nem tem o primeiro grau mas que se capacitaram para

discutir com as moradoras locais,na linguagem simples do povo que tam

bem é sua, questões complexas corno saude,saude e capitalismo, o que é

comissão de saude,o que é conselho de saude, o que é movimento popular, 
o que é capitalismo , o que é socialismo etc ..

Para exemplificar essa mudança de consciência polít ca dentro do 

movimento de saude da Região Leste, nas eleições municipais para verea

dor e prefeito de são Paulo, em 1988, o Movimento de Saude que oficial

mente é suprapartidário e aberto a moradores de qualquer crença,religião. 

ou partido, foi capaz de apoiar abertamente os candida6os mais idôneos 

e afinados com a luta popular,quase todos ou odos do PT. 

Outro exemplo do crescimento político et8 ganizativo do Movimen. men ;,.,,, 
to pode ser dado pelo 12 CongresBo de �o�i_.a;;;� Populares da Zona Leste, 
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realizado no mês de julho de 1989,que criou a FML-Frente de Movimentos 

e Entidades Leste e cuja primeira atividade conjunta será neste 22 se

mestre de 1989 a campanha ACORDA BRASIL contra a carestia e o arrocho. 

Os futuros Conselhos Populares que a atual adminstração petista

do município de São Paulo quer ddn,i ti r junto às Administrações regionais

da Preféitura e junto ao governo municipal serão provavelmente formados 

a partir dos movimentos populares organizados nas áneas de saude, trans

porte, moradia, alimentaçãa etc .• Sem interferir na autonomia dos movi

mentos populares e na sua capacidade de diálogo e até de confronto 

com os poderes públicos , a prefeitura do PT reconhece que são eles os

principais interlocutores por representa,em organizadamente a maioria 

da população e seus interesses mais concretos e reais.Contruir o 

movimento popular é construir o poder popular.� 

Um resumo da caminhada do Movimento Popular de Saude ou Conselhos 

Populares de Saude da Região Leste pode ser encontrado no livro: 

Que História E'Essa? Conselhos Populares, n2l, agosto de 1988, publicado 

porGEP/PUC-SP e CPV (pedidos à Caixa Postal 42761 cepO4299 São Paulo-SP. 

São Paulo, agosto de 1989 

Alb rto Abib Andery,JOc -SP. 
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MOVIMENTO OPERÁRIO BRASILEIRO 
História e Questões 

Objetivo: Traçar em linhas gerais, a trajetória histórica 
das formas de organização operária no Brasil, 

buscando refletir sobre questões que permitam, 
antes de tudo, compreender sua inserção 
e atuação na sociedade brasileira. 

PROGRAMA: 

1) Homens e Máquinas: A Contradição Capital -Trabalho
Aloisio Teixeira 

2) Ciao, Sinhô: A Formação do Operariado Brasileiro, Heterogeneidade
e Dependência (1870-1930)
Francisca Lucia Nogueira Azevedo

3) Pai Patrão: Sindicalismo - Corporativista, Disciplina e
Assistencialismo (1930-1945)
Edgar Luiz .de Barros 

4) Sindicalismo e Política: Participação e Tranformação (1945-1964)
Mareia de Paula Leite

5) O Último Furo do Cinto: Arrocho Salarial e Desarticulação Operária
( 1964-1978) 
Ricardo Coelho

6) O Resgate da Dignidade: O Reordenamento da Organização
Operária (1978 até nossos·dias)
Ciro Garcia

7) Debate: Organização Operária e Momento Atual Brasileiro:
Discussão e Problemas
Abdias José dos Santos
José Luis Lima
Edward Amadeo

8) Fechamento com apresentação de um vídeo
Imprensa Libertária do Início do Século

CONFERENCISTAS 

ABDIAS JOSÉ DOS SANTOS 
Líder Sindical 

ALOISIO TEIXEIRA 
Economista - Professor da UFRJ 

CIRO GARCIA 
Presidente do Sindicato dos Bancários do Municlpio do Rio de Janeiro 
Membro da Executiva Nacional da CUT. 

.EDGAR LUIS DE BARROS 
Professor de História da USP 

EDWARD AMADEO 
Professor de Teoria Econômica e Macro Economia da PUC-RJ 

FRANCISCA LUCIA NOGUEIRA AZEVEDO 
Professora de história da URFJ 

JOSÉ LUIZ LIMA 
Empresário e Economista 

MARCIA DE PAULA LEITE 
Professora de Sociologia do Trabalho da PUC-SP 

RICARDO COELl'IO . . Mestre em História UFF - Diretor Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro
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No m:un n de ho-je com. seus tantos milhões de habit-
tantes, os homens estão ss sentindo menos irmãos. Os' 
mo elos de socie��d� são res' onsáveis por estas d:i;f'e
ren as de classe e se·arações que fazem tantos milhões 
de pessoas, �ue poderiam agir como irmãos, passarem a. 
ver o mundo, cada um à sua maneira.E assim, consequen
temente, milhões e milhões de ideais diferentes dividem 
o mundo. As distinções de.classe atirii;ew o Povo de ma
neira desastrosa no Brasil: esta distinção, mesmo não 
declarada legal, é muito grande e tem como papel de ' 
distanciar ainda mais as camadas sociais. 

F.á hoje muitas pessoas que correm de um lado pa
ra outro, enfrentando seu dia a dia, seu trabalho, se
ja0numa fábrica, no comércio, na construção civil ou' 
me3mo na rua e, na maioria das vezes, mais Úteis a uma 
sociedade que as explora do que às suas prÓ�rias neces 
sidades. 

Entre estas pessoas, ainda há muitas que são por 
tadores de. grande otimismo que torna oais suave sua jor 
nada, aliviando assim o peso imposto pela grande dife
rença entre classes. Há outros que lutam desesperadam.e� 
te por um ideal que nunca é alcançado. AÍ vem uma outra 
camada que se desilude cedo diante das barreiras que a 
sociedade coloca à sua frente, tornando impossível atin 
gir seus objetivos. Esses se tornam bêbados, mendigos' 
ou mesmo ladrões e assim seguem um caminho muito dife
rente daquele que eles sonharam ••• 

tm certo dia, eu caminhava por uma rua do centro' 
da cidade, quando vi à miri..ha. frente um grupo de pessoas
que riam de um homem que mendigava na calçada e que tinha gestos engraçados ••• Aquele mendigo, não gostando'daquilo, se levantou e disse: "Ey não. sei de que vocês a�tão rindo. Eu não vejo graça. Eu estou assim porque eu
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q_uis ficar assim.. Mas eu não me a2ho engraçado e nem' 
inferior a vocês: eu era como voces, mas fiquei cans� 
do de trabalhar com fome, levanta.�do de madrugada e� 
voltP-�do à noite e no final da semana não me soDrava' 

- . ' 
1 - 'nem para ir a um cinema. Entao, cheguei a �onc usao 

que ficando assim eu estou melhor que voces. Pelo me ' · 
f " e t nos eu não tenho que trabalhar com ame... om es as 

�alavras todos olharam e pararam de rir, caindo.numa i:' ' 
' ·a ·t 'grande realidade: Aquele_homem e�tava lu�i o.e mui P 

consciente de sua condiçao, seguia o caminho consequen 
te à sua maneira de ver a socieàade, e mostrava o re� 
trato real da desill.lSão impostª pelo egoísmo da sacie-
de.de • • •

ESPERANÇA é a palavra mágica que dá ao homem for 
ça e domínio. O homem que tem ESFSRAJITÇA :esiste_a to

cas estas injustiças e encontra a verdadeira razao da 
vida, porque a vida vem.de Deus e a ESP�RA.NÇA é Deus. 

o homem encontra seg,.:tra..�ça através de suas ob�s,
desd� que estas nno se limitem em se� b:nef{cio P:oprio. 
Se O homem agir desta forma, ele esta livre do abismo 
e a.a frustração vazia que leva o homeo ao d�sespero e 
ao isolamento que o aflige, tirando-lhe a fe e a espe
rança.� preciso qu: o homem apoiado nesta e�perança' 
Qcredite em seu ir-.!lao, em sua classe e acredite em me
lil.o.res· dias én1...cada amanhecer. 

Hoje,. com meus 43 anos e 26 de construção civi�, 
já estive perto do v-q.zio, Gm consequência das decepçoes ., , , . que ja sofri nos anos de operario. 

Passei por todas as profissões da categoria: come 
.cei de servente, pedreiro, ladrilheiro, encarregado e 
cheguei a exercer as funções de mestre de obras. E ho
je estou passando sérias dificuldades. Estive_sempre '
desemnre!mdo. Atualmente estou numa pequena firma, ga
nhand� tio pouco que mal dá para sobreviver pois minha 
família é numerosa ••• Nunca tive muito s�cesso em mi
nha carreira, por não concordar com as formas de •Xl>l! 
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ração que são impostas sobre minha classe. Por uma vez,
tive a oportunidade de trabalhar como mestre de obras, 
mas não consegui me firmar nesta função por muito tem
po: meus chefes me disseram que eu era bom demais para 
meus "esmondolas" ••• 1

B
", para ser bom mestre de obras,' 

ou mesmo um bom encarregado, é preciso ser duro cem os 
com anheiros de trabalho e, muitas ve es, t' lhe +·_

��r os i�ci os� enefician o os pa r-e 
ria corageffi e pisar nos dir-itos dos 
benc_iciar a e asse exp oradora e f z 
grau.s <.:J.ra su ir e me glorificar, 
ficariam choran suas perdas. 

Tenho evado um.a vida difícil,· com 
sos e e_ce çõea no meu campo de tra • 
ü.1Il hcmen �e]js nr ue estou en paz com a �gr·ên 
ci�. Ter��o esposa e sete filhos e todos olhamos o mm:ido 
pelo mesmo ângulo e acreditamos em dias mais claros e: 
na muda..."'1.ça do mundo. Mudança que beneficiará os hunildes,- , 
os ricos de coraçao, os que tem esperança, e ate Os que 
nos exploram ••• 

Quero reforçar esta convicção diz�ndo que esta coi 
sa maravilhosa que chamamos ESPERANÇA dá ao homem força 
e coragem para levá-lo a ajudar seu irmãoº Se você tem ' 
um amigo desempregado que está se sentindo inferioriza
do, leve essa mensagem e diga-lhe que um trabalbadro de/ 
sempregado que passa privações com sua Tam{lia porque • 
não lhe dra.m emprego, tem mui to valor para Cristo. Está i 
escrito no Evangelho de 1!ateus, 19,20, a estória daque
le homem que contratou operários que estavam na praça ' 
para trabalhar em sua lavoura' e que vol tau na pmçà. � 
mais duas vezes durante o dia, para contT4tar mais ope� 
rários e, no final do dia, ele viu que ainda havia al
guns na praça sem fazer nada. Então ele perguntou:"Por 

A - , que voces ainda estao ai, sem fazer nada?" E eles res-
ponderam: 11t porque ninguém nos contratou..�." :f apoian 
do o irmão em suas horas _dif!ceis, na a..ng,.ÍStia do dese; 
�rego, respeitando-lhe e mesmo ajuda.n:do quando é possi-· 
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vel, que você está contribuindo para um mundo i h � mas u-
�· .. 

Se você tiver 
chame-o de "Você" e 

um :patrão que se jul� superior, 
faça-o entender que e igual a vo� ... , 

e • e ara com aten o uma das gra.n. es ·� . . ... e ivisa a sacie ade de classes. 
1 eva orizar s�u irmão, trabalhando 
e se unind a ele, estamos caw.in ando para uma socie-1.. 
dade igualitária que está no PROJETO DE DEUS. E o Povo 
de Deus conseguirá isso, se não perder a ESPERANÇA. 

Diogenes 
-Operário da Construção Civil-NI-

• • • • • • 

("'Um estucador chega na obra com um jornal na mão.Pro 
cura o encarregado) 

3STUC.A.DOR: lo senhor que está precisando de estucador? 

m�'C!A....�qEGADO: t sim. t por tarefa. Cr$ 150, 00 ô m2. 
ESTUCADOR: t muito barato. Acho que não vai dar. 

filICARREGADO: são côoodos bons de fazer. Você faz 30 m2 
por dia·e faz uma diária·de Cr$4.500,oo.s� 

� � . , voce nao q�iser, tem alguem que quer ••• 
ESTUCADOR: Está bem. Vou pegar. 

(Então o estucador começa a trabalhar com toda sua for 
H # ça e nao para nem mesmo para almoçar. E, no final do ' 

dia, ele tinha feito 35 m2. Então, ganhou cr$5.200,00� 
E, quando o encarregaod viu, se espantou e vai ao che / 

fe e dizf 
-

ENCARREGADO: O homem fez 35 m2 e está ganhando mais do 
q_u.e eu.. Este serviço está rm.ú to. "bem :pago ,. 

CHEFE: Então vamos baixar o preço ou tirar o serviço 
dele. 
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·(o enc�regado vai até aquele pobre homem• cansado da
auele dia horrível que ele nem almoçou pra conseguir fa

�er sua diária.

ENCARREGADO: O chefe disse que o preço que lhe dei es
tá errado. Vamos ter que baixar.

ESTUCADOR: Está bem. Eu fico assim mesmô, pois não te
nho outra coisa.

(Então �le fez um esforço ainda maior, �ª:3- consegui;uma diaria co� aquele preço que lhe foi imposto. E 
fez 40 m2. Quando o encarregado vê, crescem os olhos 
e arranja uma forma de prejudicar o homem. E então) 

ElTCA.R.."i'.IBG.A.DO: Seu servi�o está mui to ruim • .Assim, 
não recebera. 

voce 

ESTUCADOR; Meu serviço está bom! O senhor 
denar um serviço desses! 

-na.o pode cog 

ENC.A.H.IIBG.ADO: Ou você concerta tudo ou não deµco que L.11.e 
paguem. 

ESTUCADOR: Então, eu páro. E o senhor manda me pagar o 
que eu fiz. E eu vou embora. 

ENC.ARRSG.ADO: Ou você concerta tu.do ou só pago a metade. 

ESTUCADRO: Está bem. Eu vou receber a metade, pois não 
tenho dinheiro prá nada ••• e do jeito que o 
senhor quer, ninguém consegue fazer. 

ENCAR..:tSGADO: Você é que pensa! Vai no :�escritório rec� 
ber seu dinheiro. 

( O estucador recebe, então, só a metade de seu tra
balho e pega sua. ferra.menta. 
E qUBJ1do vai saindo, na porta da obra encontra um 
companheiro com um jornal na mão que lhe pergtm.ta:) 

COMPANHEIRO: t aqui que está precisando de ·estucador? 
Dramatização_.-

r
i 
F_R_U_S_T_R_

..é\.
_,._ _-ç

---=
x-o--D-E-· -U-._M_I 

_ HERÓI 

II E R Ó I é u.ma meta que muitos e 
muitos gostariam de atingir. Alguns , 

, a.traves de grandes esforços e dotados' 
de sorte, conseguem ser HERÓI e até ga.n�' 

um trofeu. E, um troféu marca a vida das pes 
· soas. E mui tos gosta.riam. de se tornar HERÓI '
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naquilo que gostam de tazer ••• Mas, neste mun
so onde se fala tanto de justiça e tantos ju.i
zos se formam, a arbitrariedade tem maior atua� , , -çao e, nem sempre, o trofeu· e dado a seu ver-
dadeiro ganhador. E assim se desenvolve o mun
do com um jogando com a sorte e a camisa suada

e outros que nem sempre sabem jogar, levando 
o troféu daquele que jogou duramente, dando

\-seu sangue de HERÓI. 

O OPERÁRIO DA CillTSTRUÇÃO CIVIL é em par
te um grande HERÓI que, com o tempo e cansaço, vai ca
indo no desânimo e na frustração. O trabalhador brasi
leiro e, em particular, o da OONSTRUÇlO CIVIL é um HE
RÓI sem troféu �arque lhe roubam seu troféu, pagam-lhe 
um minguado salario, as portas são fechadas em seu ro� 
to,- com guardas armados que o obrigam a calar • .Assim, 1 

ele perde o direito de cobrar seu troféu que é, nada' 
mais, nada menos que seus LEGfTTI�OS DIREITOS.

A CONSTRUÇÃO CIVIL tem um papel de destacada im
portância no progresso e na economia do país. Mas o o
perário não sabe disto porque lhe tapam os olhos e os' 
ouvidos e, para maior desapontamento, quando uns cons� 
guem ter seus olhos abertos, não conseguem abrir os ' 
olhos dos seus companheiros, pois eles foram educados' 

. assim ••• Já não têm grandes esperanças d� ver nem ou-
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v:í.r para lutar por seus dirietos numa sociedade que não-
os reconhece como seus membros, mas sim como instrumen
tos ou máquinas de ganhar dinheiro para que seus patrões 
man·tenham. seus poderes, em. luxuosos apartamentos sem ' 
respeito a esses verdadeiros heróis· q,ue, diariamente, ' 
entram em verdadeiros cam os de batalli..a ••• t uma luta • 
desigual onde o operário apesar de sua capacidade rofi� 
dional e muita agilidade, no fim não ganha a batalha por
que sua produção foi comprada por vergonhosas quantias ' 
que mal lhe permitem sobreviver. 

A CONSTRUÇÃO CIVIL é hoje a classe mais desvalori
zada de todas as classes trabalhadoras em quase todo o' 
pa{s. t constrangedora a situação ea que vivem esses he-� 
rÓs que são tratados como renegados. O trabalhador da�· 
CONSTRUÇÃO CIVIL chega em lugares cheios de.buracos, qu� 
bra pedras, enfrenta sol, chuva, lama e velhas redes de' 
esgoto que se rompem; enfrenta tudo e começa a erguer, ' 
com carinho e técnica, um edifício de lindos apartamen:·--: 
tos, com muitas portas abertas, recebendo tão pouco por' 
seu trabalho que mal dá para sobreviver. E, na medida que 
os apartamentos vão ficando prontos e ocupados por seus' 
senhores, as portas vão se fechando para o operário que' 
construiu, vão se fechando uma após outra ••• e a Última é
a portaria por onde o operário sai, com sua �erramenta e 
a roupa suja de lama e de cimento e ele vai feliz quando 
já tem outro lugar por onde ele vai começar a cavar e er 
guer um outro edif{cio de lindos apartamentos que, tanbem 
só ·terá o direi to de construir e receber sua mão de obra 
com vergonhosa quantia que mal lhe permite sobreviver' 
num barraco de favela ou no subúrbio, onde ele tem que ' 
enfrentar um. trem lotado, viajar em condições desumanas. 
2 ••• quando ele consegue morar junto à chamada sociedade 

, 
• ,V , ' e porque seus serviços estao sendo uteis a mesma. E, qUD.!!, 

do ele começa a Viver um pouco como gente, lhe são tira
dos seus direitos de maneira desumana, como é o caso· de·
Gabriel, que aqui vou relatara 

Gabriel era um cearense que veío de sua terra aos 

4 
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17 anos de ida.de, cheio de es_pe:. ança de viver como 
gente no Rio de Janeiro. Seu sonho ·era trabalhar no ( 
comércio, mas não conseguiu porque seu grau de estudo 
era muito.pequeno. 

a 

fültão, Gabriel arrumou um serviço numa obra em 

• :.e. 

a âlhar com to a sua es eran a 
• • r.�- � � e� a s;=· a ia c3sna·

1 
f� ,J,�Sili.. • u- - _,..._ - � ..,L..U.4 .... 

, a· - . 

n · ���uvJ cari��o e ue ic�çao e, a3SJ..!!l, co qUl.�uU 
, , ,

e e nse t.ti. ficar traoa nan v 
�do ome ou a ser ia a' 

a riel ainda estava lá com to a 
convidado a continuar trab� 
�xineiro. E assim, abriel conti 

o 1 Úti; :::ia·�

e ue servi�-..,� -,.. 
, 

quanto 1 'he convem ••• 

té q e um dia,�iel se casou. Mas continuava 
trabalhando e morando 1á. Veio um filho. E ele recebeu 
a primeira advertência que: "Ali não havia lugar para 
filhos de empregados, porque era dos filh�s.dos pr?� 
prietários". tras, _Gabriel que tinha um Je:-to car:u_:-ho
so conseguiu ficar, com muito custo� •• �eont:LD.uou ali 
com a esposa e uma fiJbinha. Mas, depois de algum te� 
po, a esposa dele estava espera..�do outro fil�o� Foi:
terdvel! Um dia, G�brie� f�i c�do na administ:9-ç�o
e :foi despedido, pois ali nao tinha lugar :para mais 
um filho de Gabriel!! ! E assim se foram 8 an?s de t� 
balho carinhoso e dedicado que Gabriel dera aquele 1� 
gare àquela gente desumana. ••• 

o dinheiro que Gabriel recebeu de seu tempo de 
trabalho só deu p� ele. comprar um barraco numa fav� 

, 

la e se mudar para lã. 

E assim, Gabriel foi começar uma nova vida •• º 
passou a4,7Jl1S meses desemprega.do, ·morando naquela fa-



-10-
· vela ••• Sua filhinha n20 teve ambiente e começou a'
ficar muito doente e, Gabriel lutando sem recursos. '

Não se sabe se, por estes motivos; ou por ironia do de� 
tino, a filhinha de Gabriel morreu. E Gabriel sofreu o 
segundo golpe que muito o at:ingiu. Ficou desesperado e, 
dias depois, sem que encontrasse explicação, Gabriel' 
foi atropelado e morreu, deix��ao sua viúva desampara
da às vésperas de dar à luz a um filho Órfão ••• 

E assim relato a história de Gabriel, jovem operá 
rio que tanto lutou e amou uma sociedade que o margi
nalizou ••• 

Gabriel não queria tomar o espaço dos filhos dos 
riqos, não. E1e só queria o direito de vive� como geg 
te ••• llfas, uma sociedade mentirosa e egoista o matou! 

É 1MP05SIVEL_/ 

• • º 11 e N10 HAVLl
° 
LUGAR para eles •• •" 

-Lucas 2, 7 - ·

'l'AREl!'A = = = = = = 

ITm pr�dio de andares co 6 �partamentos p r 
a.-:i."ar - com quartos� sa , cozi ha. e banheiro - t m
como base média 200 m de emboç no prédio tod 
terno) 

Um estucador trabalhando por hora, faz em mé ia, 
20 m2 de emboço por dia. Isto significa que levará •• 
600 dias para embaçar. Como, rEmunerado, ele não tra 
balha domingos e feriados, então levará 2 anos, ou 2
homens trabalhando, gastarão 1 ano para terminar. 

Evidente que, numa obra deste tamanho, temos tam 
bém peãremos, carpinteiros, ladrilJiairos, serventes,
etc ••• que, trabalhando l ano, teriam adquirido seus 
direitos, o 13º, férias, FGTS e aviso prévio, no ca
so de desemprego. Mas, isto não acontece na CONSTRU
ÇÃO CIVIL, a não ser, às vezes, na fase de fundação. 
Depois que a obra sai do chão, cano se fala na classe, 

o que existe ê a lei. da tarefa. A obra é empreitada a
outra firma, que chamamos "gata", que assume a obra
com um preço bem reduzido e sem margem para pagar as
leis sociais. E ainda, um empreiteiro compra um carro
com o dinheiro que ganha naquela obra • .razendo as co�
tas-;�� ele..:-w" que se pagar preços norma.is aos operários,

,Wt•• 
,.,,, naôCvai lhe sobrar nada ••• Entao , ela exige tarefas 

com preço bem explorado ••• e oferece aos operários' 
coisas que parecem vantagens, assim como toda assis
tência de material para que o operário possa produzir. 
Então, o operário, começa o trabalho com todo o empe
nho ••• Mas, depois, não recebe assistência nenhuma ••• 
Ele fica sem alternativa, porque, se sair, perde o' 
que já fez e te�á que procurar outro serviço que, pro 
vavelmente, ta.tnbém será TAREFA (sem direitos sociais). 
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B assim, a obra que seria feita em um a.no, fica co�

cluida, pelo esforço grande do ta.refeiro, em 3 ou 4 me 
ses, sem o mesmo receber o benefício das leis sociais� 
Ó operário fica cansado, sem recursos e, na maioria das 
vezes, doente, sen os direitos da Frevidência Social, ' 
porque trabalhou sem carteira assinada. Ele sai de novo 
e� busca de outro serviço, pois a comida está acabando 

. 
, 

em casa ••• E, outro serviço, provaveL�ente sera TAREFA! 

Eu trabalho em obra há 26 ru:os e só tirei férias, 1 
,rn z, já faz 22 anos... ]; mui to difícil encon tre.r um co:n. 
panheiro que, na CONSTRUÇÃO CIVIL, tenha direito a fé-
rias. 

- Diogenes -

8WOrTTRO DOS CCi;:P A?TFCIROS DA COHSTRUÇ.10 CIVIL 

Em agosto/83 foi preparado o 5º E?TCCNTRO da Catego
ria, com a participação de 15 comp311heiros que se pro
puseram a continuar se reunindo para debater os proble 
mas da classe. 

TEr,'IA ABORDADO: 
* Desorga..�ização da classe
* O problema das empreiteiras

Os assuntos foram apresentados em forma de dramatiza 
ção, cartazes; grupos e plenários. 

Algumas conclusões e saídas: 
* Formar grupos nos bairros para organizar ações

a partir de fatos concretos;
* Continuar aprofunfüu1do o problema das "empreitei

ras-gatas";
* Insistir na pe.rticipação do SL�dicato;
* Trazer novos companheiros para os encontros;
* Distribuir relatórios dos encontros;
* Ouvir mais os compari.heiros através de contact,os

na obra, na rua, na casa deles.

* * * * "* * * * * *

* * * * * * * 



llllb. . ' 

i,...;,(,.(,'<1""-·' ... -- .. 

BRt;VE NESTE 
LOC�L 

NOVA DtRE. TOklA. 

,. . ........ , 

A-· •· V-4 , + ,

�- ,,.,...* .... 

;!. !. t::�; .. L 

MUDA BRASIL MUDA SINDICATO 
No início de 1986 vamos ter eleições no nosso Sin

dicato. A OPOSIÇÃO SINDICAL DOS TRABALHA
DORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL vai concorrer com 
uma chapa. 

Ninguém agüenta mais o Arnaldo e sua diretoria, 
que estão há mais de 36 anos no Sindicato. 

Eles estão lá esse tempo todo vivendo às custas do 
trabalhador. Não fazem nada para defender o operário, 
pelo contráf'io, estão todos vendidos aos patrões. 

Arnaldo e suã máfia estão desesperados, porque eles 
sabem que vão ter que enfrentar a OPOSIÇÃO na elei
ção. 

Eles estão fazendo de tudo para roubar nas eleições· 
e contim1ar na diretoria do Sindicato. 

O Arnaldo e sua turma estão querendo impedir que 
os trabalhadores se associem ao Sindicato e não querem 

d11ixar que os sócios em atraso atualizem suas mensali
dades. Eles estão fazendo isso, porque não querem que 
a gente vote nas eleições, eles têm medo do voto do tra
balhador. 

Vamos ficar alerta, companheiros, não vamos per
mitir que o Arnaldo continue nos enganando. 

Todos os companheiros que são sócios do Sindicato, 
devem atualizar imediatamente suas mensalidades e 
manter o pagamento em dia para poder votar na elei
ção. 

Basta! Chegou a hora de mudar o nosso Sindicato. 
Vamos eleger uma Diretoria nova, honesta, demo

crática, representativa, formada por trabalhadores que 
nem a gente, para lutar por melhores salários, mais em
prego e melhores condições de trabalho. 

Na hora de votar, todo mundo com a OPOSIÇÃO 
NA CABEÇA! 



Conversa ao pé da o;:.;
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Num boteco do lado da obra onde trabalham, Seve
rino Ramos (Carpinteiro) e Zé Pedro (Encarregado) to· 
mavam umas biritas e conversavam. 
Zé Pedro - Severino, como é que você está vendo a si
tuação de saúde dos trabalhadores nos canteiros de 
obra? 
Severino - A situação é muito ruim, é preciso fazer al
guma coisa pra melhorar. As pessoas que trabalham 
.com cimento, por exemplo, vão prejudicando a sua saú·.
de. 
Zé Pedro - É verdade, quem trabalha com cimento 
passa a sofer uma alergia no corpo. As mãos ficam 
cheias de chagas. A pessoa tem dores, uma coceira hor
rível. Eu conheço companheiros que acabaram ficando 
inutilizados para o trabalho. 
Severino - Pois é, existem ta.mbém outros produtos 
que causam problemas sérios para a saúde. A cal, por 
exemplo, afeta 'a vista e pode provocar cegueira. O 
amianto provoca uma série de doenças. Na Inglaterra, 
os técnicos de saúde descobriram que o pó do amianto 
aspirado pelos trabalhadores provoca câncer, bronqui
te e outras moléstias que são transmitidas para as fa
mílias dos operários que trabalham com esse produ· 
to. 
Zé Pedro - E o nosso Sindicato, faz alguma coisa para 
fiscalizar esses problemas? 
Severino - Faz nada companheiro. O problema Zé, é 
que no nosso Sindicato tem uma diretoria que se ven· 
deu para os patrões e não faz nada pelo trabalhador. 
Essa diretoria está no Sindicato há mais de 30 anos e 
toda vez que eu fui lá pra resolver um problema, não 
consegui nada. 
Zé Pedro - Então, a gente precisa mudar a diretoria do 

-----E:indicato. 
Severino - É isso aí mano. Vai ter eleição no Sindicato 

VAÍ 'TER ELE.IÇA-O NO 
fJN{)/CATO• TA' ,AIA HORA 
DA GEI.JTE ELE6E.íl COMPAJJHEJIW 
Df LUTA, bEAITE SÉRÍA, 

íRABALHA ODR QUE NEM A 
GEN(E'. VAMOS- vo,;IIR Nlt 

OPOSi ÂO.SÍNDÍCALj 

no início do ano que vem. Tá na hora da gente eleger 
uns companheiros de luta, gente séria, honesta, traba
lhador que nem a gente. 
Zé Pedro - Será que tem companheiros dispostos a 
participar dessa eleição para mudar o nosso Sindicato? 
Severino - Não é tão difícil assim não rapaz, é só a 
gente se unir, eu, você, outros trabalhadores. Eu até, já 
ouvi dizer que tem uns companheiros formando uma 
chapa de oposição para concorrer às eleições do Sindi
cato, é uma tal de Oposição Sindical da Construção Ci
vil. É só a gente se juntar com eles e pedir para os com
panheiros que são sócios do Sindicato para votar na 
Oposição no dia da eleição. 
Zé Pedro - Você conhece esse pessoal, eu sou sócio do 
Sindicato, e também posso ajudar. 
Severino - Olha Zé, conhecer eu não conheço, mas já 
lí um papel que eles distribuíram aqui na obra e as pro
postas deles são boas. Eles querem abrir o Sindicato 
para que todos os trabalhadores participem. Querem 
lutar para melhorar o salário da categoria, querem que 
a gente trabalhe 40 horas por semana. Estão exigindo 
que as empresas dêem cursos de segurança e higiene 
para os operários, que haja bebedouros com água filtra
da, banheiros limpos, refeitórios e alojamentos em con· 
dições nas obras. Eles querem lutar contra o desempre· 
go na construção civi 1. 

A proposta deles, diz que querem o Sindicato sem· 
pre presente nas obras, fiscalizando a segurança, a higie
ne, o salário, se está todo mundo com carteira assina
da, essas coisas. 
Zé Pedro - Vamos embora Severino, que amanhã tem 
batente. A gente precisa conversar mais. Você tem ra
zão, tá na hora de mudar o nosso Sindicato. A gente vai 
conversando com a moçada, e já sabe, na hora de elei
ção do Sindicato, vai ser OPOSIÇÃO NA CABEÇA. 
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Marreta Nele 

-

Vejam só os absurdos que acontecem no nosso Sin
dicato. Para sindicalizar urn trabalhador, a diretoria do 
Sindicato exige que o companheiro apresente Carteira 
Profissional, Carteira de Identidade, Título de Eleitor 
do Rio de Janeiro, Certificado de Nascimento dos fi
lhos (se tiver filhos). 

Todos os companheiros da categoria devem saber, 
que essas exigências são absolutamente ilegais. A dire· 
teria não tem nenhuma autoridade para exigir esses 
documentos. Os documentos necessários para um tra
balhador se sindicalizar são simplesmente, a Carteira 
Profissional assinada pelo empregador e Carteira de 
Identidade e nada mais. 

* Um companheiro da construção civil 4ue é cea
rense, escreveu para o nosso Boletim, contando o que 
aconteceu com ele no Sindicato. 

Ele foi ao Sindicato para se sindicalizar e levou to· 
dos os documentos que a diretoria exige, ilegalmente. 
Carteira Profissional, Carteira de Identidade, CPF, Cer
tificado de Reservista, Certidão de Casamento, Título 
de Eleitor e dois retratos. Quando o funcionário do 
Sindicato viu os documentos do companheiro, disse 
que ele não poderia se sindicalizar, porque o Título de 
Eleitor dele era do Ceará. O companheiro protestou, e 
depois de muita discussão resolveram aceitar o Título 
dele e fazer a ficha de sindica•ização. Disseram ao com
panheiro pra ele voltar 30 dias depois para receber a 
carteira de sócio. Um mês depois o companheiro vol
tou e a carteira não estava pronta e lhe disseram que ia 

demorar, porque tinham que fazer uma investigação 
para ver se ele estava trabalhando realmente etc. 

Companheiros, isso é um absurdo. Primeiro, porque· 
ninguém preci�a apresentar Título de Eleitor para se 
sindicalizar, segundo, porque o Título de Eleitor é um 
di;,cumento válido em todo o território nacional. 

A sindicalização no Sindicato tem que ser imediata, 
bastando para isso que o companheiro comprove com a 
Carteira Profissional que está trabalhando na Constru
ção Civil. A entrega da carteira de sócio deve demorar 
no máximo uma semana. O que a diretoria do Sindica
to está fazendo, é tentando impedir que os companhei
ros sejam sócios, para que não possam votar nas elei
ções do Sindicato e botar o Arnaldo e a sua diretoria 
para fora do nosso Sindicato de uma vez por todas. 

� Outro dia aconteceu um caso parecido com uma 
companheira que é secretária da CEHAB. A compa· 
nheira foi ao Sindicato para se sindicalizar e pediram o 
telefone da firma para ver se ela trabalhava realmente 
na CEHAB. Um detalhe importante, na Carteira Profis
sional da companheira constava que ela trabalha na fir
ma há 18 anos e desconta Imposto Sindical para o Sin
dicato dos Trabalhadores da Construção Civil há 18 
anos também. 

Companheiros, temos que denunciar esses absurdos, 
esse desrespeito com o trabalhador que a diretoria do 
Sindicato faz. E temos que acabar com isso de uma vez 
po, todas. Nas pró xi mas eleições do Sindicato vamos . 
votar para mudar, vamos votar com a OPOSIÇÃO NA 
CABEÇA. 

A Oposição Faz 
* A Oposição Sindical da Construção Civil

encaminhou à Delegacia Regional do Trabalho 
(DRT), no período de 26 a 30 de agosto de 
1985, 117 propostas de sindicalização de con:i
panheiros funcionários da CEHAB (Companhia 
Estadual de Habitação). 

O Arnaldo e a diretoria do Sindicato não 
queriam sindicalizar os companheiros, alegando 
que precisavam de 30 dias para fazer investiga
ções. 

Pura mentira, companheiros, o pessoal da 
CEHAB estava com a Carteira Profissional assi
nada, todos os documentos certinhos e não ha
via motivo para nenhuma investigação. Na ver
dade, o Arnaldo e sua patota não quiseram 
sindicalizar os companheiros para evitar que 
ele)> possam votar na eleição. Eles têm medo do 
voto dos trabalhadores, porque sabem que a ca
tegoria não agüenta mais que eles continuem 
traindo a nossa classe. 

Dessa vez o Arnaldo entrou pelo cano. Os 
companheiros da CEHAB procuraram J OPOSI
ÇÃO e nós demos entrada na D RT com as pro
postas de sindicalização. 
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Chega de Desemprego 
e Salários de Fome 

Companheiro da Construção Civil, veja só o 
que você passou a ganhar a partir de agosto. 
Ninguém consegue viver com esse salário mise
rável. 

Os patrões querem nos matar d!=! fome. O 
Governo está aceitando isso, e o nosso Sindica
to não faz nada, fica de "bico calado". 

Chegou a hora de unir a todos os companhei
ros da construção civil e partirmos para a brig·a., 

A OPOSIÇAO SINDICAL da construção ci
vil quer mudar essa situação. Nns próximas elei
ções do Sindicato vamos derr�bar o Arnaldo e 
sua diretoria e vamos eleg,�r trabalhadores ho
nestos e autênticos para a direção do nosso Sin
dicato. 

Vaf'flos exigir dos patrões e do Governo mais 
obras, aumentos reais de salários e melhores 
condições de trabalho. 

Chega de desemprego e salários de fome! 

PATRlo ! PAf!?Ão! 
DEt/OLI/E .O MEU )ALA'fllo. 

Tabela de salários dos trabalhadores da construção civil 

Mestre de Obras 

Encarregado de Obras 

Encarregado de Turma 
-

Profissionais / 
1/2 Oficial I //-

\
1 

Servente 

a partir de 1 Ç> de agosto de 1985 

Salário 
hora 

6.872 

4.846 

1/ 3.631 
1 

I (
2.543 

1.936 

1.771 

/ , 
PílA NOS : 

' 

' 

Salário Salário Salário 
dia semana mês 

54.976 384.832 1.649.393 

38.768 271.376 1.162.986 

29.048 203.336 871.474 

20.344 142.408 610.336 

15.488 108.416 464.565 

14.168 99.176 425.105 

cartas 
Companheiro, escreva para a OPOSIÇÃO, faça a sua 

pergunta, envie sua denúncia ou reclamação para nós. 
Escreva contando como são as condições de trabalho 
na sua obra. Se você conhece outros companheiros que 
são sócios do Sindicato, mande para nós os nomes e 
endereços desses companheiros. Não deixe de entrar 
em contato conosco. 

Nosso endereço é: Rua Senador Dantas, 117, Sobre
loja 202 - Centro - CEP 20031 - Rio de Janeiro -
tel.: 262-2565. 

Companheiro da Construção Civil, está che
gando a hora de votar para mudar a Diretoria 
do nosso Sindicato. Não deixe de ser sócio do 
Sindicato e mantenha em dia as suas mensali
dades para que você possa votar nas eleiçõ_es. 
Vamos votar para MUDAR com a OPOSIÇAO 
NA CABEÇA. 



Secretariado Nacional 
RUA: VAN ERVEN, 26 - FONE: (021) 242 7732 

CATUMBi 20 211 - RIO DE JANEIRO 

AÇÃO CATOLICA OPERÁRIA 

RELATÓRI DS A�: V IDADES D,.,. .1-1.CO J é.\i\0I L - -,��O 1987 

.l:l. ACO é um i'íovi:r.en-co de trabal aderes cristãos qc1e atuam e.§_ 

pecificamente nas organizações dos tr;.,_ba1· ... a 01·es n:) trabalho, no baiE_ 

ro, na família e outras organizações onde at�a a Classe perária. Se

us membros estão engajados em sin ica os, associações de moradores, ' 

partidos políticos, clubes de mães, movi.:ner�tos sociais e de luta. En

fim, onde o militante o tar. 

Conta.:nos ho�e co� cerca de cem equipes e grupos espalhados' 

pelo Território _ acional co uma média de 60C =:litantes, cujo conta

to é feito periodicacente através de encon-c�os de novos o� outras ati 

vidades dos militantes. 

Te�os contato ta�bé� co� outros �ov1�e�tos de i�re�a, em 

que var::os nesse relatório de a-civ:.:ia-i.es, do.l' ..;,:r.a a.-e:i.o.nstração .:.1.e to-

dos os acontecimentos que vieram enri1uecer a noss� l�ta e avanços. 

Este relatório foi baseado nos relatórios das rBuniÕes dos Liberados, 

da Coordenação ·acional, do Conselho ·;acional, dos Assistentes, dos 

Tesoureiros e dos Seminários acionais e �egionais, acontecidos no 

Brasil durante o ano de 1987.

"Os grupos 1•ão surgindo, companheiros se conscie11n·zando e o que a gcnre 
vai planr.11,,.,do hoje, outros colherão amanha-'. Severino Fraoc�co 
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Em todos os estados do Era il, o� tr3 alhauores �rt�o ser.

tindo na carne as COI'-seçuêr.cias da situa�ão econômica em que vive o 

País nos Últimos anos. 

SALÁRIOS 
======== 

Nunca houve um salário tão de�valorizado e taman10 descon-

trole nos preços das mercadorias. A implantação do Plano Cruzado 

foi uma exp=riêr.cia desastrosa para os trabalhadores, que estão as 

voltas com o arrocho salarial imposto pelo Governo. Com os salários 

tão baixos, os trabalhadores se veêm forçados a uti_izar os recur

sos da greve co� tanta intensidade, que só nesse ano foram deflagr� 

das no aís cerca de 2 mil greves, e� quase todas as categorias de 

trabalhadores, tendo co:rro objetivo conse gui·r um salário mais justo. 

Há categorias em que os tr�balhadores estão receben o tão pouco que 

não atinge 70% do salário mínimo �á desvalorizaào, como tem �conte

cido no Piauí e no 1iaranhão • .  1s ia:tÍli.?s s2·) ob1igadas a 'f,,.:cr bis

cates para tentar repor parte �o or;am�n�o icm��t�:o. �ui .os nao 

tem. condições de moradia • .riá ta:::ioém :r:.eY:ores 6ctn!úir:d.o me1-ade do salá 

rio mínimo e fazendo o mesmo trabalno de adultos, como é o caso ae 

são João Del hey, em �inas Gerais. 

DESEI1PR1:,GO 

O desemprego tem agravado mais ainda a aflitiva situação do 

povo como ocorre com os trabalhadores demitidos com o fim da Fetro

via de Carajás, na �egião I orte. Demissões motivadas pelas grçves. 

A rotatividade de mão-de-obra acontece com muita frequência nas ci 

dades de concentração operária, como em São Paulo, Hio de Janeiro, 

maiores Minas Gerais e iiio Grande do Sul principal�ente. Pois as 

indústrias atraem os trabalhadores do interior para as ca�itais. 
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Outra causa do dese:npre�o são as s cessivas crises econômicas, que
obriga= as e:npresas a recessao. Nestes casos os trabalhadores

' -

-

sao 
o-origados a aceitar ..... ::r. -crabal�o por -..:.:n salár..:_o muito menor para fu

. , . gir do dese.:nprego e da m1ser1a, ca�sando dific 1 ade na organiza-'
- , . çao da propr1a Classe rrabalhadora.

-
, 

Outra coisa que afeta a vi�a dos tr,balna�ores, sao as pe -
simas co.r:diçÕes de trabalto. ra maio_-::,ia das i�dÚstri,s. i1raoalhado
res fazendo tarefas acima das suas forças (usinas de a;ucar e su
permercados). A fÉ.brica da Coca-Cola, exp..:_ora os trabo.lhadol'es com
horas extras e péssi. as condições de transp�rte. �stes trabalhado
res fora..: à greve e a .fábrica transfor:nou-se num verdadeiro quar- 1 

tel de polícia, havendo de:1:issÕes em massa. ::.ar::bém a Autol tina de
mitiu mais de 2 mil trabalhadores, tendo como justificativa a gre
ve. s demissões são programadas com o objetivo Je desorganizar os
trabalhadores. 

Há também o problema das doer:ças profissionais que 'afetam
os trabalhadores em grande nÚ.:nero. �ntre elas se destacam a 3ilic�
se e a Leucopenia, que a aca principalme.r:te os tr&balhadores das
indústrias metalúrgicas e siderúrgicas, causa�do invalidez e mor-'
te. 

Em resumo, a realidade o�erária no Erasil é das pior8s, le
vando-se em consideração çue a Classe 0.rer&ria não -cem qual-1ucr a-
poi � . 

/ . 
do poder administrativo e fol1t1co, sendo pos-cas em · uv1 rs

elo ��nistério do 1rabalno, que um modo geral est& rn: is a serviço
da classe patronal, que da Cl�sse irabalhadora.

Em ter�os de urba�ização a sit�ação àos oairros operários é 

péssima. As necessidades básicas não r:erecer:: dos governa2-tes a a-
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tenção devida. Freq�enterr-en,e nãc te� saLe&�ento b�sico. O e��oto é

a ceu aber--co, falta inst� ação de OT. moradias jnféc �-, cau-

sa=do dcenças e miséria. �uitas pessoas ��rac ·untas por r.ão ter co 

�o pagar o aluguel, visto a exploração i�ooiliáriâ. Isto contribui' 

bastante para o crescime�to das favelas. O transporte coletivo é d� 

ficiente e caro. SÓ com ::nuita luta e orga:nza-, ão tem-se co._ eg1..:ido' 

algo positivo para os bairros de p�riferia. Os ·roble�as auffientam ' 

La medida em que as cidaaes vio crescendo osordenadamerte sob aflu 

e�cia ae mi�ra�tes que ve::n em busca de uma vida melhor. 

ed ·ca:;ão dos trabal.nac.ores ,:; apenas elen.ci.tar . .  , fr-ilta ' 

de esc :as n&s :periferias, ::os r.:e::.os ..:·'.,rais e o 1:':é:-:.i:--1 1i0Je.:' :i--:.:.ii<::i-

ti7o dcs trabalhadores, os afasta= cada vei �ais d� ·1 °· e ··-�·. ·a'."'"' de 1..... .. .....\,,. 'f -

�er.te. Em r::giÕes co'.Lo & �tegião 1>orte, o b..C.alfaoetismo é ,:uito 5ra!.:_ 

de, cheg�do �esmo ser alarffiante com qu&se 70� de analf�betos. Sen

te-se necessidade de escolé.s profission8.liza .. tes e as pouca existen 

tes servem mais aos filhos dos ricos. �m geral os filhos dos traba

lhadores não tem acesso também aos cursos de nfvel su·erior. 

Os professores são mal pagos e sofrem represálias, quando' 

reivindicam melhores salários e condiçõe-� e e: si o. 

�CLÍTICA DO GOVEK: 
======-==-===-===== 

posição fO Ítica do gov�rno é pateruali3ta e ensanadora. 

Em cidades do Fafs e� que prefeituras não são do � mo partido do 

governo, a toda uma dificuldade no atendi�ento das nece�sjdaJes bá-

sicas da po�ul�ção. �or outro lado, os r�ncionários estaduais 

tem e contracto por ps.rr:e .;.os goverr.;_:;ac.r·c.::,, .::·ece..t'ti·ri,iade :v 

.e. ao 

.:.as as

piraçõe • As gre-,.res fE:i:as, fO,..,:;i.'.l'! sis:e:::..é't:.ca;:,e:_:;e i.: . .r-or;,c.::i.s. �� b.l 

guns estados a catego,..,ia de profe�sores estaduasis, fizer8JI1 greve� 
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tingindo a duraçio de 94 dias como é o caso do �ia Grande do 'ul e 

73 dias em Minas Gerais. 

�amoéT o Funcio�a is�o �ederal r:.:..10 teve atendidas sua rei 

vindicações, bem c mo o�tras cate5orias de f nciLn�rios. �m conne-' 

q ência desses aconteci::::e:.t'"'", a fn�-ta,;ào fci muito grande. iá mui 

to descrédito por parte do povo nos governantes, .i-'OlÍ tico e nas 

próprias organizações populáres, �ois 

los meios de c��u�ica;ãa em :�e s� v� 

; . l . d o povo es-;:;a 2r:1 ·.enc.1.,, o 

p Í.!)lic&., 
. 

-

ter.ter.d.o ae.:i: .. cra.1 ... z-;r as _,:r'0 BDL��;oes i,o.i:'u.la-·E:..: e :.,. 

tuinte. 

1ovn;::.:so --r:�DICAL 
=========-=-=--=--

_pe-

mobilização dos trabalhadores, além de ter feito 5reves, 

forçou também a reintegração de companheiros pertecentes is CIFAs e 

Comissões de Fábricas co�o na Gm eill uão �osé do Ca�pos/Sl e mcnoros 

do sindicato como na Cs.1.· em Volta .... edonda/Hj • .i:Iouve muito; e�forços 

de trabalhadores para preparar a Greve �eral do dia 20 de aco�to, 

convocada pela cur e pela CGT como forma de pression&r o governo e 

para atender �s necessidades básicas dos trabalnadores, como: 

40 horas de traba no sema ais; 

- �stabilidade no emprego;

1ão pa�amento da Dívida �x�erna;

- Reforma Agrária;

- Direitos dos trabalhadores.

Eleições diretas em todos os níveis em 198-;

A greve geral não foi a�uilo que se esperava. Com o �o�o pesodo do 

Governo para desmobilizar os trabalhadores, foi difícil a organiza-' 
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ção, e em es:ados co:::o .são -::iR'.llo, onde se esperava uma mohilizaçã 

::r:.aior :r:.ão acon:eceu. 1·.as não podeoos dizer :iue foi um f1 acé.1..:;so por 

que e=. o·..:.tros estacios como: Fiau::.; ,ara:-_hão; Cea-=.·á e rer:-... i-<1::ibuco; ·:1. 

adesão foi muito boa e uma oportu�idade para se avaliar o nível de 

organização de cada região. Na preparação dessa greve, foram fei

tas �uitas assembléias, concentrações e debates em todo o brasil. 

LID uma dessas mobilizações que aconteceu no Rio de Janeiro, parti

ciraram 6 ffiil �essoas. 

Ocupações: �m vista aa falta ae moraaia, houve em �odo o 

3rasil uita mobilização popular para ocupa;ão de conjuntos habit� 

cicnais 8 terrenos nas regiões urba�as. hS famílias sem ca-� p· s

sam muitas vezes por situações vexatórias, ter,do ,1ue de1 erh.i 'r de 

favores para co�s�ruirem seus barracos, correnao o risco de serem 

àespejados amanhã ou àepois, ficando sem onde morar. 

- Te�ezina (Piauí), aconteceram ocupações de áreas residenciais e

ma boa organização dos ocupantes, iavendo porém grar-d8 

policial. 

repre::;sao 

- são Luiz (Maranhão , ocupa�ão de áre&s urbanas, com forte repre�

sao. 

- Recife, Paulista e Fetrolina (Pernambuco), os "sem teto 11 ocupa 
, 

ran areas para construir suas moradias. 

Salvaàor (nahia), tarz:bém hoi.:ve oc�fações. 

Belo Horizonte, Cor:.tagerr e Juiz de Fora U1inas), cerca lie '.,r·ês 

mil famílias ocupar are. u:na e:';rande área · e 11:A.;F�, na ret-5i.;0 l' � ,:elo 

·-or; 011+-e SP"'a' e - · 1 � - 1 "'! ,.,..: , :....-, , .. ·> ·a"' ,...,l .r: .i..Z � ,  _;.,; O Xl-1.:.iS�S re,_a .t-U ---·�-ct . .. c-Ucl"'l .,.-.:-� ' � I'l'f;IlOf' 

àa igreja se!ldo apoiados pe_o b::.spo, i r.ilitantes d::i. _ .... �.:,, .. :�-:. C' tural ' 

da Juve!'ltuàe, Pastora , , . e er-·.t a a_fi!"1::. v per ar 1 a . �� � _ u e, é s __ ,. _ 
- • • • , ,.,, +- • • t: � ,. ;: '; • çao a quiriram uria ar-:;a e estao CC!:Svl·u_r_::::.o cas&.s eu; ,r;, V--- ,,; 



Em Contagem e Juiz de 

·oi -e acionais.

ora, 
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. , , 
ocupou-se ta�oeJ1 areas e conjuntos ha-

- JacaI'e_;-aguá, :;ov& =é;·Ja"u e Vo ..... ta �'"(edor:da (.2io de Janei o;, �-ouve 

ocupações com repressão policial. 

- Itaguaquecetuba, Sio Kiguel Paulista, Ita! e no ABC (s;o Paulo),

os ocupan-ces se organizaram e foram a prefeitura consec;uindo um do 

cumento com promessa para assentamento de 'ua mil famÍlins. Em 

müitos iesses movimentos estão presente� milit�nt�s da �CO q e aju 

da!!: o essoal a se organizare:r. e conseguir vitórias em alt�un,, Cél-

sos. 

- ::ancas .;, .. 1 \ 
----,1 ' 

' , 
e r.1·1 D t' 1" 

- ' - -
. . cerai 0CU.f..é..çoes � a c.:·62-1:.:zs.�:a.J f::,i t ,'.) =.e� que 1.:r.�.E:dlL. c.t ,31:,� éx-

p-:..;.ls�o 1,ela .3ri€;ada �<i::..itar. I'a�cél:! e:r: .c:orto Alegr·e oC�!l' _ , .1. ocu-

.!""a:;oes nos cor.. .. �u.c.tcs :-. ·be.:J.s ...)erta e Campo 'lerde. Foraz ocu_;,:.1os um 

t:otal ae 9 con�untos habitacionais, rras só três resistirL..::i 1-ela ar 

ga.Lização dos :r.orado.rE:s, o que levou as autoridades a se preocupa

re� com a regularizaçio. No conjunto Guajuviras estão mofa"do 35 

mil fa:iÍlias e tem-se conquistado até J1eL1orias nas residênci:.. s. 

Os trabalhador�s fizera� a rtomaria do rra�alhador. 

LAVRADORES 
==-=:::====== 

Expulsos de suas terras pela ganancia dos latifur.di;rios e 

pelo descaso do Governo em não dar condições para o cultivo da ter 

ra, há o problema de conflitos entre lavradores e 1 a ti funci � ár i os 

que soltam o gado :ú.as _;:,lantações e a:.nda àerru arr. suas casas. Cs 

lavradores não tendo co4 diçÕes de enfre:1tar o poder cios dcLO.;; aa 

terra fogem para as c ic.ao.e s. 

Acrescenta-se o ;ro�le�a da seca, que é ho�e um� irci�stria 

que enriquece mui�a ge�te favorecida cora a �ão-de-obra �ara a. 

Cs problemas fundiários tem uma influêLcia muito brande nest& ques 
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tão �á que a vinda de muitos trabalhadores phra a ci ade é �o re

qu��cia da violêLcia indescri:Íve. nc �&�po, 

r:.uitos líderes sL_c.icais e ls.vré-<.:. 1es, y-_·.: .. :a é1,Jí:J cr) i ·,.-, e:,,: L·1 

tifundiários e a_' O� 0 (l :-, . '' ;: I. '' -i ::'." ' e ::- -- .... �u ...... , ._ ... .J..�v 

diários. Nesta luta que vem se trava.:::do ex. todo o )r2r,1 l, os la

vradores est�o ocu.a�do fazendas e ár�as, para que possa� plan ar 

e viver co� suas fa�Ílias. Esta prátic� se dá �ais cons�ar.temente 

n� seguintes regiões� �ul do Fará; Norte de uoiás; 3ico do lapaga 

io onde a violência é :çraticada pelos grileiros e fazer;deiros da 

região. Durante este aD.o, cerca de lOD pessoas envo vidas pela lu 

ta da terra foram assassinadas e nenhum dos verdadeiros assassi-' 

nos oram condenados e não há qualquer interesse dos 
0

overnantes, 

em resolver esta situação. 

Em São Pat.;.lo 2 mil fa�::Ílias &.camparam perto de ..:,otucé.ltu e foram ' 

assentadas. 

-o nio Gran e do .::.ul, fora:n ocup.::.:ios 9 11il hec ·u·es de te.!.'.::a nas

fazendas Itati e �also, em �io �ico:a� e Lalexira d� �iss5es res

pectivamente. Outras famílias provenieL�es do aca�paiento da Fa

zenda Anoni, ocupam o Centro Agro;;ecuário de .?alma, no l--..io Crand e 

do Sul. Também ocuparam uma fazer2da ex� eri.::e�tal do estado na 

qual a Única plantação que existe é uma horta feita pelos po sei-

ros. 

CONSTITUL.JTE 

Na ocasião da instalação da Assembléia {acional Constitu

inte, houve uma concentração de cerca de 25 mil trabalhadores em 

Brasília, com o objetivo de pressionar os Constitui�tes para que 

fizesse:::u uma Constituição representativa aos interesses populares 

tendo em vista a instalação da 1 ova hepÚolica. �orar:i formaaos os
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comitês FrÓ-participa;ão popular na Constituinte que se compõe de 

re_f.,reser:ta:.tes das diversas organizações populares, q e se i·te.res 

sarax ;:or fazer u::n t1:.::.bal:10 a l,;c.rti.::· as bases: 0inciicatos, ft.J.rti 

dos políticos, associações de moradores, associa-,.oes de cln--se e 

outras associações populares. 

lª vitória:

- Ccnseg1,;,iu-se colocar no =tef;i;:;,ento Interno, que poderiam se ap.re

se�tadas f=opostas pc�ulares esde q· e estas ti,essem �o mil ossi-

L3turas e fos�ec rprese�tadas rc= t es e��i'ade3 J Oful·r�G. l·'o i

feita a partir de 07 de �ulho de 87 a ca�panha de colP'3 de assina 

turas co_ for�e defi:r:içãc d.o _ ec;irr:e:_ ... o 2:1 terno àa _;c,.::s:iti..:i:-.te. 1'0-

ram apresentadas 38 r,ropostas àe inic:at::Yas P01-1'...i1..2 es. �ncre ou-

tras, estas mais se destacaram: 
, . • �eforma �graria •

• Reforoa Urbana.

Edi..;cação.
, 

• Saude •

• Direitos da 1ulher •

• Direitos do Trabalhador •

• Participação Fo�ular.

A apresentação das emeLdas foi feita em Brasllia numa concentração' 
' popular onde compareceram caravanas de quase todo o Fais, com a pr� 

sença de uns 6 mil trabalhadores de todas as categorias, u�a mobi

lização em que o próprio povo atrav�s de suas e_tidades orga�izou. 

Os comit;s em cad& cidade fizeram passeatas, comlcios, concentra-' 

ç3es e ainda hoje estio tendo uma atuaç�o importsrte juu�o aos de

putados Constituintes, co�o está acontece�do em �e.rezina (}iauÍ) 

Recife (Pernambuco), Jelo Ho izo�te e Juiz de ora ( :inas -erais), 

Nova IguaçÚ, B8rra íansa e Rio (nio de Janeiro), são Iaulo e �nC 

(São Paulo), _ do �ul e Porto Alebre (Rio Grar.de do �ul).
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LJ,. V .,',.D.::IRAS 
----------

d - '
Em alsu�as :artes o 1�1s, a 12-vadeira-· vem St.: 01·�;a:1izan 

do de maneira muito positiva. De modo especial em valv�dor, Bahia 

onde se organizar&JI1 em associações, fazer:c.o passeatas pela cidade 

reivindica�ào o reconhecimeLto da profissão. Decidiram também pe

la unificação dos preços cobrados pelas lavazens de roupa. 

- CI..,.
.L.. 

- I' I "" 1 
-J.J . •  i:.,c,:::::::: v.t-.;::, 

.4. s - , . 

c.o'.I!est1cas em se orgar:.izadc ror::o

,

çu, .h · o, Volta iiedorida, 3arra J\5.nsa, 0uiz de Fora, belo Horizonte 

Uberlândia, �ecife e outras cidades. Desta organização tem nasci

do reivindicações pelo salário justo, férias de 30 dias, 1::PJ, a

�osentadoria e descanso sema�al. 

epois do encontro a nível nnci�nal, as delegadas das as

sociações foram a 3rasÍlia levando suas reivindicações básicas ao 

Governo e� Asse�bléia :acional Constituinte. fambém vem se reali 

zando reuniões e seminários de estudo sobre a situação da categQ 

ria, no documento pol:tico. 

AF-03.EI�TADOS 

Os aposentados vem se organizando �m defesa de seus direi 

tos, pois o decrécimo de seu ordenado, vem aumentando d�scontrol� 

damente trazendo grandes prejufzos para eles. Esta organizg;ão se 

dá através de associações de âm ito nacio al, com lutas bastante' 

concretas pelos seus direitos. Kesta luta incluem passeatas, con

centrações e abaixo-assinados em protesto pela situação. 

CLUBE DE MÃES 
--====:====== 

As donas de casa também procura� se organizar e se politi 

zarem através dos clubes de mães e dos movi�entos de ibre�a. Às 
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vezes, a;ien:::.s r..w se .... ':;ido assis':;enc.:..alisLa, mas com o ac:aiurecimen 

e1:. ,iefesa 
. . . . �e u�a vi�a �a�s Qi��a. . :vc. I-

:.G e na gra.:::de São iaulo • .ratos co:1:0 estes se devem rn i.,o apre-' 

e milit;;.r}tes . r,r 
(la Ih/J • 

Os trabalhadores mais conscientizados, sentindo-se exclu 

Ídos da articipação 1,olÍ.tica e nas aecisÕes mais importa1.tes do 

FaÍs, sentiram a necessidade de se or6a: ... izarem 1-,olitica.::ente. Com 

esse oo�etivo passaram a se orga::izare:: nos ;artidos políticos en 

tre eles os �ais proõressistas como: O iT, DT, ?CB, C do E, e o 

F3B. Ho�e, existem na Constituinte um nú�ero razoável de deput_§_ 

dos eleitos por estes partidos (; eles ve:r: d[.'1í1o u:::i cun:10 -ais po-

pular i Constituiçio. Da luta dos :rab��hadcres n2sce� � L� (1dr

tido dos Irabalhadsres) que �em �o�e uma boa re:rese�trl;:� e 1ue 

tem dado um� contribui;ão muito gra�de a olÍtic& aos 

trabalhadores. C trabalho que esses a1titlos estão levando nu �s

sembléia Cor-stituinte é difícil por causa da posição trad·ciona-' 

lista dos políticos que estão representando o poder. Ta�b�m torna 

-se dificil enfren�ar a corrupçao que existe de cim� p2ra baixo,'

com conchavos políticos e bargaLha em seu próprio benefício, e P.§. 

ra dificultar mais, surgiu o "CE-�T.RÃO" q_ue é composto dos deputa

dos mais reacionári::s e apoiados por entiàades do er:ipresari c.tào co 

mo a UDR (União Democrática riuralista) e D2E ( 'nião Brasilei a de 

��presário), além do posicionamento �avorável de al��ns militar�s 

mas apesar das dific.;laéldes criadas a lut;a ccn�in:..a com a po3:ção 
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fir�e do povo por suas entiJades de classe e comitês FrÓ-partici 

;ia:;ao Fopt.:.lar na So:-�titui:!J.te e ::e::: i�:çedido rr:uitas propostas 

conservadoras. 

zr G A J AI'1Ei-ro 
-----------

-ordeste I - :C::m rerezir..a/FI os r;'lilitar.tes e tão na ,,ssocia

çâo :ios Fro.:esscres, ·_ssociação de i·lorad .rês (i:.airro nocambi-

nto1, ?a�tidos ro:Í�icos e Co�itês Constituinte • 

.3ão LuÍs/r..í� - ... articipam do '-,Jindicato, Associação de f10rc1dores e 

?artidos rolÍ�icos. 

Fortaleza/CE - �uase todos estão no Sin,icato e h; participação' 

em Associação de �oradores. 

Nordeste II - O engajamento mais forte é na Associação de Morad� 

.res. tiuitos militantes participam ativa:nente nos Sindicatos em 

Becife, Petrolina, Paulista, Cabo, Escada, Jaboatão, Jetrolândia 

e em Pontezinha (na cidade do Cabo), o pessoal está er[ajado no 

Partido Político, Associação de Vioradores. im ,'.\.breu e Lima, 

três companheiros em partidos diferentes. �m João lessoa/FB, 

, 
ha 

os 

militantes ainda procuram enEajame�to, alguns já articipam das 

Associações de oradores. 

Nordeste III - Em Aracaju/SE, a equi�e está engajada na �ssocia-

ção de oraaores e no trabalho. Em 3alvador/BA, o pessoal está 

muito engajado em partidos políticos e movi�ento sindical. Há u

ma militante da ACO que a�oia e participa do �ovimento das Lava

deiras e também do Clube de .i·:aê's. 
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Minas Gerais - i:.:::i :::ie ,e Lagoas O!: ::1i ivé111tes estão en l�" j·, o•- na 

. .  
-(:!nião dos �rabal 1a2.ores d,., ::nsi.'o,, ,.a...-•· t • ssoc1a-
. -

,.\. .; ( � 1 ; ; : 1 '  

r�d"r�s �1·�11·"�t"� �g_t·..1..·�os L��{t1·� :s e  ,."_,o-.. J·_�;s a w , .._., •• ..., - " � 1 
- -- - .L - - - - - - - � 'onst · tuir:.te. 

Em Con-cagem, exis-ce:r: . .,ili-;:;ar..res er..ga.:;s.-.'..os ei!: .-i.ssocia'iões à.os :::ier 

vidores .FÚblicos, ·;niversitários e r:oraGores. :C::stão ei.6&.�a os 

ta:nbém e:r; .:iir:.ciica os e i-artidos FolÍticos. �I!l .oarbacena, o enga-
. , - � 
.:;e.r::.er..to e na .dS::ociaçao de I",oradores, i-artidos ol1ticos. Em são 

João Del Rey o engajamento se dá nos Fartidos FolÍticos, CIE e 

1�ssoci ação d.e r:oraciore s. .cm Juiz de .:: ora há el:ga� arr:en· os na UTE 

�ssociações de �ora�ores, ASsoc:.açio cias Domésticas, �l�S ( rtsso

ciaçãc de Frofessores e.o t.nsir:o 3u ··erior), Partidos Fo Ít:.cos, 

ciindicatos e grupo de Consciêr..cia Ne�ra, há trabalho ta�o�m nos 

Co�itês Constit�inte • 

.i-do de J&r.eiro - .z..m iiova Iguaçt., os IDilit&r:.tes se e::gajam :ias AS 

sociaç5es de �oradores, 3i�dicatcs, Far�idoc Polfticos, Clubes 

pam do Comitê FrÓ Constituir.te, .A.ssociaçao das Do�:ést.:.e;as, Parti 

dos PolÍ ticos • .2m 2arra ,ar,sa par icipam e:n Sinàicatos, · ssocia

ção de Moradores, xartidos Políticos. Em Angra dos �ei 0, 

e Macuco, os militam; e s atuam no r·:ovimen to de I-lulheres, Coopera

tiva de rrodução Alternativa, · arti os lolfticos, Sindic3tos e 

Associação de Moradores. 

Sio Paulo - Os militantes estão engajados nos dindicatos mais 

combativos, CIFAs, Associaç5es de i\oradores, Partidos rolÍticos, 

Comitês PrÓ-partic·;:,ação 1-opular na Constiti..;inte. Em Csasco, o 

pessoal está atuando mais nos i.--artià.os .í-olf-cicos. E::n Santo 1tndré 
, . -

e na ;,.ssoc1açao de Iioradores e .:)indicatos. 
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Em io ViceLte, estio e��a�a�os e� ns ocia�Ões de Favelas e �ssoci 

do nos �i-dicatos e �sso iaçÕes de , 

:oradores. �m �aua e �erraz e

Vasconce os, os milita�tes estio nos Sindicrtos e �artiJos lollti 

cos. 

:ctio Grande do Sul - �:iJ..itantes estao ins:::r::.-iGs nas di're1·.sEs rnc)bili 

tos e Associaç3es de �cradc�es err Cax·as do - l 
' , 

0U�. rta 

nos Partidos folÍticos, .-i.ssociaçÕes de .?rofessores, :::ni (Currículo 

de Fais e �estres), contribui;io positiva na organizaçio dos 

·Teto" assi.:ri co::ro na :..oI:Jaria eia Terra.

".Sem

D) 

8:::i E o··TROS 
-- = =�==== 

1·0 Encontro Kacional ae Sindic2.listas dos i'.ovir.1�11tos afins 

como: JOC, FO, C?I participc:ram 14 militante da .'C · de vários es-
' tados do pais. Neste encor.tro foram aprof�nd&das as se6uintes çue� 

t3es: Tend�ncias e Correntas. Diverg�ncias de�tro da c:r (Cent_al 

Única dos Trabalhadores) e ativ:..s:no pr·o.:i:::;;:ic::al .co i.T1 i::E:ntc :'.._;,e-

rário. A ACO, te� tido por inter.:néóio Je se,·s m:.lita:.:-ces, um relé:.-

cionamento muito grande com a C"Cr e:1 C:axiãs à.o .:3ul/1íS, :,i:_,::, F[!.c.:lo, 

Minas Gerais, Recife e no .�E; I. E:m Caxi.s..s do 3ul a .A.Cv se artj e -' 

lou com a PO e JOC para fazer oposição sL,dical dos têxteis. u-b.nha 

ram a eleição. 

Apoio ao 4Q Congresso ;acional de Jovens i'rabalhaà.ores e 

ao Conselho Mundial à.a JOC, te�do participado dois militantes da 

co. 
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, . 
varias cidades a nCO te� dado apoio ao 

lesce�tes ac o:::: a;1.�a:r.er. 1-: o 

tes em �G, rt� e �ecife. 

(�ovimento de Ado

or d&rte de militan-' 

Apoio da .A.CC ao 1í"'HC, por ocasião do Consel.:10 Internacional 

realizado no Alto da 3oa Vista, no �io e Janeiro, com o acompa

�taffier.to de 2 militantes da ACO. 

Um �ilitante da �co �oi convida o a participar da �repara

ção do sfnodc e� �oma. 

Milita�tes fora� eleitos para a comissão de Lei60S da baix� 

da .::iantista em SF, para participarem do eLcontro 1tee.5ional da Fas 

toral do lfogro. 

farticipação na preparação do I Encontro ne6ional de Leigos 

Leste II e do Cor.sel�o :acional de Leigos que se realizou nos 

2ó aos 28 do mês de fevereiro. 

Os militantes da .ACO tem sido co:-_vidados para assessorar en 

centros e se=in�rios de outros movimentos ligados� Igreja. 

Em Sapucaia/.RS, a Assistente Liberada, encontra 'óasta·.te 

receptividade no meio protesta�te. 

Em Sete Lagoas foi realizado u� e: cor.tr8 er.�re ACO, JOC e 

.MAC. O tema deste encontro foi sobre f a;T.{ 1 ia. 

Durante este ano, recebemos correspo�dências de entidades ' 

afins e outras, com infor��tivo tais co�o: �o�c, �oc, �e�, f 1TC, 

PO, FASE, INESP, c:�33, Pastoral Verguei..co e outras. 

Participação no Conselho Latino �ffiericano de Ciências Joci

ais. ende o fovimento foi elogiado. 

Em Recife, a sede da ACO tem sido muito utilizada para reu

niões de Movi�entos Populares. 
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:;o as;ecto e.a fcrma-;ão dos :niL :-· ntes, ci. •• e tem e f'"'rcocu 

pa'o e::2 realizar se:::ináríos e enco .. tro � l a . 1ve •. a,c1onul, 
, 

. 

nal e Local. Estes se:r1.nar1.os tem aco1:te v i-.io perio...:_ic· .. e11�e, vi-

sando a forrna:;ão e melhor info::·ms. ..,:ão 8. resi,eiLu dcs t?.1,as 0sco-1

lrüdos para os seminários e ;.roc;.1r·�:.:io dar � cada militan�;e, uma 

maior Consci;ncia de Classe e celhor cafacita�ão para os cn�a�a

mentos no :,:ov1.mer.to For,ular, FolÍ t · c0 rartidário e Ops.rá.r io para 

uma atua,:;ão segura e clara em busca de uma !�ova Jocieda:ie onde 
-

nao haja exploradores nem explorados. Com esse objetivo, foram ' 
. . 

, . 

realizados os seguintes sei1nar1os. 

A �; ÍVEL :;.A.SIONAL 
----------------

- Estrutura Política e Sindical. nealizado em Juiz àe Fora

no estado de �inas Gerais, nos dias 17/18/19/ de abril de 1987 ' 

contando com a presença de 83 pessoas. 

- Sacr�entos. Realizado em Caçapava no estado c!e 'ão Pau

lo, nos dias 10/11 de outubro de 19�7 com 86 participantes. 

- Tesoureiros 3egionais. �ealizado no dÍO de Ja• eira, nos

dias 20/21 de seter.::i.bro de 1987 CO!I! 21 ::nili a1 t:es. 
. -- Assistertes Kacionais. Foram realizados por reblO's. �m 

Belém no estado do Fará nos dias 15/16 de junho de 19E7 contando 

com a participação de 15 pessoas. 

Em são Paulo, (para o centro e sul) , nos dias 26/27 de 
. -

de 1987 com 23 participantes entre padres e 1r:::ias. 

asosto 

Em Recife no estado de Pernambuco, foi realizado nos dias 08/09/ 

10 de outubro de 1987 contando com 17 pessoas. 
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, . 
. , . nlem aesses se��nar1os e e contras, fora� realizados dois

Conselhos �acioneis. �n em junho e outro e� novecbro do ano de
1927, -ce::c.c cc= ::'J;:-c. tiva tc::al.' decisões de cunno :::.d::-i-Lnistrati-
vo e de orga.r..iza:; ão do :-:ovir:ic::::'Co a Yi.vel �-:acional e encaminha-•
mento das c.ecisÕes.

- 2i de Janeiro: Encon-ro de �ovos os ·ias 16/17/ de ma

io de 1987, CCE 43 presentes. 

- Encon ro sobre sacramentos nos dias 03/04/ de outubro de 1987

com a participação de 65 pessoas. 

- \inas (;erais: Política e :,ova 6ociedade, realizado nos
dias 28/29/ de xa.r�o de 1937 co� 32 pessoas preser.tes.
- Encontro sobre rtSSistentes no dia 15 de jucho de 19B7, estan
do presentes 25 pessoas.

- �indicalismo, com a p�rticitação e 30 �e3soas teve s a rcali
zação nos dias 01/02/ de agosto de 1957.

- São Paulo: Como Fazer r.VC, no dia 15 de fevereiro de 
1987 com a participação 'e 5C pessoas.

- Formação Sindical, realizado Los dias 30/31 de �aio de 1987 
com 88 pessoas.

F'amÍlia e :'lilitân .ia, 110s dias 08/09 e outubro de 19t-7, com
a participação de 111 pessoas.

- .:1.io ;:;.rar.de do ::3ul: �ob:-e e:1�a�s.:::e:::o e .T.::..litâ .eia, rea

lizado em Caxias, nos dias 17/18 de outubro de 1987, contando ' 

com a participação de 37 pessoas. 

'ardeste I: Situação �conÔr:iica do Brasil. Realizaào em 

3elém/FA, com a presença de 22 pessoas. 
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- Encontro hegiona do XE I, realizadJ em rerezina no dia 27 e 

jul�o de :9�7. C te�a foi _... , - . 

r a:Ll 1a. 

1-oràeste II: Conjuntura .nt1..:al e ?artici.i:ação do Leigo na 

Igreja. roi realizaào em �ecife, nos dias 28/ de fevereiro e 01 

/02/ de março de 1987, presentes 50 �essoas. 

- Formação Sindical, realizado nos dias 11/12/ de abril de 1987

co� a preseLça de 17 pessoas. 

- Crga�iza;ão da reciio de �ecife, nos dias 02/0,/ de maio de 

1987, com 15 pessoas presentes. 

- Formação Sindical em Petrolindia, nos dias 30/31/ de maio de

1987 cor:i 48 pa..r·ticipantes. 

- Apro.:'u.:i ,a::er.to da Fe HoJe, acor..tece:... e::: ..:esif�, íJ1Ltre O.:..i dias 

C5/06/ 7/ de sete�bro de 1�87, conta�do com a pr�se�; ae 56 

pes3oas. 

Nordestão: �os dias 07/08/ de nove=bro de 1967, realizo� 

-se um encontro com me::nbros de três regiões i.,orte/.i:fordeste, es

tiveram presentes 16 pessoas. 

Nordeste III: conteceu em 3alvadcr/BA, no dia 15 de fe

vereiro de 1987 com 18 participantes. 

- Sobre Sacramentos, se realizou nos dias 17/18/ de outubro de

1987 participando 40 pessoas. 

RV0 - R�VIS�O DE VID� OFLRÁHIA 
-======================-=-----

No aspecto de for::na�ão, te�os como instrumento maior a 

�VO, que se faz norxal�ente numa rec�ião de mili�antes. � u� 

d , d d � .. f' l o� meliores e mais eficaz mete o e 1cr�·açs.:: pe_o z.1,ru�u.r.:c.amen 

te que é feito e pela disccssão levada. A _,_vo te:1 dG.J� C:.,ndi-



-18-

.. 

çoes aos Iilita:-_tes de avaliar a sua caminhada e avançar na sua lu-
, , , 

t� r .. c ::cio e:u �üe esta engajado, :,orque e ta:noer:i uma cobra..Dça do a-

gir do ::.il::..te..:-_:e. nos f&z r�fletir e avalia� os aconrecimen-' 

�os pelos quatro la'os, ou seja: Folf�ico, Eco�3�ico, Social e Ideo 

lbgico. Isto tem aiudado bastante no crescimento dos mi it�ntes, a

nimando e incentivando sua caxinhada. 

DIIIC[LDADES E� 1�Ln ·�� Ã RV 
============-=======�======== 

Várias re t:;::.. Õe s e_ c on:ram · if i c ,ldo.dt' � em r azer a ;·, vi são' 

de Vida por: Falta de clarezé::l no ::i:étodo (hio de ,_;,�neiro, J:a.:.·anl ão e 

Pará) e t ambén: per a ti vi sxo (I":inas Jerai s, hi o Grarcie do sul e .:Sao 

F[.i3LI CA'. �E3 
=======�=== 

As puolica�Ões da ACO tem sido um ponto de destaque para 

o �ovimento no Brasil. �ossos livros estão se1do utilizados por v�

rias comunidades e movimentos de Igre�a ou não. Nossas publicações, 

são usadas en: sua �aioria co�o instrumento de reflexão e conscienti 

zação para formação de pessoas tendo como ob�etivo assuoir com con

fiança a luta cio dia a Gia. Daí a n�cessidade de no,as edições dos 

IiISTÓRIA DA CLASS::: GI·E�i'.í"(IA" - "I" . .  T '·.- - ,--.. 
VlL, � _.. __ , ;.JV 

l\este ano i ....... tensificou a proc�ra dcs li ,ros da .�se te':do e1;1 tendo' 

em vista maior divulgação, através de folhetos, seminário"', encon-' 
, 

tros e outras atividades da ACO e outros movimentos. O metoào: Ver 

Julgar e Agir e sua redação pedagógica facilitam o en�endi�ento en

tre as pessoas. Fublicou-se recentemente a "História da r1.vO" rela-' 

tando dificuldades, avanços e arnadureci::cento do l"'iovimer:to desde a 

sua fundação no Brasil até o ano àe 1986. f �estemunho da vontade 
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dos antigcs militantes da JOC e outros trabalhadores quererem ca

minhar �untos e _ a::--::::..cipare:::i do I·lcvi:r:er::o. Seu lançamento se deu 

juntarr:ente co:::i a "Declaração de Prir:cÍpios", no dia 28 de março de 

1987 na nova �ede da ACC que está e� �onstru�ão. rambém já está er: 

fase :i�al a "::istÓria do ?ovo àe .üeus", que vai de Abraão até 700 

anos antes de Cristo. Este livro está ser.do elabor&dc em conjunto' 

com a FO tendo para isso, uma equipe �onstituÍàa po.::.· dois militar..

tes de cada :novi�ent� e dois assister.r�s. G tro livro que est� em 

fase de acaba:,.er.-co é: '�m 'lovi:ner.tc de vria11 ;:_,s", em colaboração ' 

com o �AC (Movirrento de Adolescer.tes e Crianças), que dá uma idéia 

do f:.i.ncior.a:ner:to de i·:AC, suas carac-cerÍsticas, seu objetivo e suas 

propostas. 

rlS publicações criaram oportunidades de maior entrosamen 

to da ACO com os movir::.entos afins e outros. Para sua grande aceit� 

ção e penetração em todos os níveis da igreja no meio popular. A e 

quipe de Publicações está co�posta de militantes de São Faulo, Rio 

de Janeiro e I': inas Gerais. Conta t arribé:-i com a colabora ,,.. ã.o de dois 

assistentes. Esta equipe se reúne periodicamente e� ligação com a 

Comissão Coordenadora üacional para encaminhar as deci�Ões relati

vas is publicações, avaliar e organizar as nevas edições e discu

tir propostas de novas ediç3es ou puolicações solicitadas. }oram 

feitos cartões de .,atal e dos 25 anos da .ACO. "Iá solicit0��0 para 

se fazer um encarte sobre a vida à.o Fe. ho:nano ( foi assistcL te e 

um baluarte contra a Ditadura, já falecido). rodas a__, punlic-3ç,�es' 

são feitas em cima de discussões e comprovações da Comissão Coorde 

nadara Nacional. 

DIFICULDADES 
---========= 
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�s dificuldades �aiores e�c nt:::-adas uanto ao aproveita-

rr.en:;o das é a :alt2 1

àe "teipo, o baixo nível àe e�colarià.3.de e o prÓp ·io a1.alfab i-
- t . 

mo, que sao carac:er1st1.cas :r.arc:>nte na Classe ·rraballl 1l.lOra do 

Brasil. 

Durante es:e ar::) alb1..:.ns c.es::..fic.s f oral!l coloca.dcs em evi

d�ncia e que o Kovi�e�to pretende assu=ir. Por exe�plo: 

Cor.tactar, con�ui tar e recoLquistur al6ur.s podres que e� ou

tras épocas estivera1, enga ..: ados na JCC ou se interessam pelos ' 

problemas · a Classe .:.'rabalhaàora. ,�Rio Grar:de do oul e ...;ão .Fau

lo). 
. , . . Jª ex 3te�:;e p�ru cr1�1 

C-so da Favela do Jique es Cacoas/�6, e ta�b�� coe o� Lrabalha

"ores da Cor..s-:ru.�ão Civi� e C?.:.elÔs. 
, 

Ver a possi.oi2..ide.de de se .:o:::-:...c....:' -;:::- .. pos j 1 1.·;,;o c:t> c.,·.:ti\_ . ..:.'.:..&s or.3 
, . . . . d . 

_portuar10s, gaT:iS, acu:ia�. o os co_p:..:--.. 1e:;.rc:3 e :::.::::·iarem 'll.'.é:. d:.:::1â-

mica na reunião onde todos te�hara oportJLida2e de mar.i1estar o 

seu pensameLto. 

Refletir sobre engaiamento e faEÍlia. 

Res.i,1eitar as eta;iéls dos com.!!a1,!:.eiros. 

r·;aior acompanhan:e.cto das equipes e coordenações. 

Providenciar locais para encontros em (hracaju/�E, HG e IE). 

Melhorar a Dinâmica de iievisão de Vida. 

Melhor entros&cento entre as Equipes e os Consel�eiros 
, . . --nai s em varias reg1oes. 

J.·acio-

Em caso de um militante rr:.i;,dar de c::.d&.de on e nao existe o Lovi-

mente, proc�rar alternativas para evitar o desliga.:-.en�o. 
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�elhorar a estrl..i.t1.,ra ào ..:tegional 
1
,ara ate __ der as ne essidáà.es da 

:êase. 

A fal-ca de en6a�a.1:.e�_:;o de alguns militantes e o ativis::::io de ou

tros, atrapalnam a caminhada do �ovi�ento, isto acontece em esta 

dos como (FE - PB - MG - BA). 

� Cotiza;�c ajuda o Novi�ento a manter suas ativi aues, a 

realizar reu:,iÕes, er_contros e seminár·ios de es·cudo • .3eu valor ' 

monetário está es-cipuL,do em 1\, do salário 1ue o militante rece

be por m;s. �ilitan-ces bem engaJa·os, ainda não e�ten'e am a iffi

portância da Cotização. O proble:na fi:-:a�_ceirc -iificul1;a esta prá 
, . . 

tica. Isto aco!".tece em varias e,-::_u1pes, 1-or causa do des.':r,pr0go e 

dos baixos salár::.os. h maioria de �ul�eres p�rticipbr1es não tem 

rer:da própria e isso dificulta a Cotiza;ão. í·1as es ,as dificL<l a

des não r..o::: deixarr: desanimados. f ta;:r:bérn uma oportu1:idade para ' 

poder�os avaliar nossas falhas e buscar saída para os proble�as' 

que afetam a Classe Operária. For isso a ACO acredita na capaci

dade de crescilliento do milita�te até chegar a uma completa cons

cientização que o leve a entender plenaTiente e enfrentar todos ' 

os problecas de ordem clítica, �conÔrr.ica, �ocial e Ideológica ' 

que nos afetan: ho�e. 

r-:uitas eq ipes já consegue se at;.to-f::.enciar, atróvés de 

guermesses, venda de livros e festejo ;cpulares, etc. 

EXPAr;sÃO 
======== 

rifas 

Os militantes da ACC e-tão org:a .. izados err. e 1ui;-t�s e c-ru-' 
- . , pos de base. Equipes sao as que ua fazem �vc, reunem-se e se co-

tizam normalmente. Grupos são aqueles q�e se errcortram e� fase 
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experimental • ..C::scas equipes ou e;-ru os se encontra:n nas se,;uintes 

cidades: 
.,._ . 

... 
--

_, Ql'G. e s ... e � 

�aranhão - Equipes em 3ão Luiz, arei�ha, Janta Cruz, �aiobão e

Imperatriz.

Piauí 

Ceará 

Fará 

Amapá 

Equipes em Terezina, �oca�binho e 3ão Joeq�im.

- ZQu��e em Fortaleza.

Equipes em belém, �erra Fir�e, � ( 

�engu1, Pedreira Xba 

ete-cuta, Belenzi::.r..o, 1,ova Iaz, Barcareno., :.:iantarém' 
. . 

, 

1·1araua e Faraope ba. 
. , 

- Equipe em �acapa.

rordeste r:

Fernambuco - Equipes e:n Recife, Ibura, .7ordão, Olinda, nguas Co.!!!_ 

prida, Rio Doce, Paulista, hirueira, Vila Torre, Ca 

bo, 3alvão, Abreu e Lima, }ontezinha, Fonte dos Car 

valhos, Vila João de Deus, Charneca, Fetrolândia, ' 

Escada e Petrolina. 

Paraíba - Equipe em João Pessoa.

Minas Gerais 

Equipes e grupos em Belo Horizonte, Contagem, Venda 

Nova, Juiz de Fora, são João Del Rey, Barbacena, U

berlândia, são J o&o �1 epomuc •:>no e 1� faiete. 

Rio de Janeiro 

ra -�an.sa, .3arra do Piraí, i·íac�co, itngr& dos r-i,�is, e 

ce�tro do �io de Janeiro. 
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6âo Paulo 

- ���ipes e� 6ao Faulo, 
- , 

0ao �ase �os ��mpos, 
, ce�te, �anto Andr�, r-:aua, notucatu, �uzano, 

Vi-

'sasco, 

0orocaba, Campinss, Itéquo.quecetuba, ·10 1 _i dos Cru-

zes. 

Rio Grande do Sul 

- �çuipes e� Caxias do Sul, Canoas, 
-

0ao leopoldo, No-

vo i&m·ou:rgo, .ts-cância Velha e .Forto .1.legre. Conta-' 

tos novos em Viarnão e Ijui. 

;,_ V A�� "O POLÍTICO 
=;== "$== :::;===== 

Ie�os a cor:sid.erar neste �:o q_:;.e passou al5uns avan�os 

significa-civos para a ACO nc sentido de :onsciêLci3 de Classe,' 
. - , . 

do engajamento e orge...::1zaçoes pol1t1cas e si.!.�ciicai • huitcs mi-

litantes par-cicipara= dos Co::!..i-cês .:ró-participação Porular na 

Constituinte. (Rio de Caneiro, f'linas Gerais, ;:;ão Pauló, l-ernam

buco e Piaui). iiouve também participc.ção de militantes da ACO,

na chapa de oposição sindical em Caxias do �ul. 

couscrticrA DE CLASSE 
============:======== 

Encontros de formação sindical em ( :.tJ, MG-, CE e FE). 

Estudos sobre a Dívida Externa em 6ão Paulo. 

Apoio aos 56 metal' rt)cos de::1i tidos na csr (hJ). 

Várias mobilizações populares em u-:G_1. 

Melhoria da �evisão de \ida Cper:ria em '�P).

Encontro s 0�e Fa��:ia �� (jr).

:Reflexão sobre a Co-r;iz2-;ào (.:?). 
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..,, . �ocos os eve�to� re&lizaJos, ivera::: como intui---o r10.ior, colo-

car e;:r. ?rác:::.ca o ob�etivo d.o �lti:no �0:r.l1·c:s:eo 1,éJcioniil d.1 ACO, 

: ::ve e o.::o te: .. :1 

i.IB�n.;.l)c S 
---------

li . ,,..., 
'-' \,,. . , ... )\.., • 1 ...... � J\. LJ � \..� ,. \. l.. ' : t 

11 • 

A contrib...:.ição dos libeI'aClos, ter� sido :nuito f;r,,_nàe po.ra 

a exr,ansao e � - d .:. ::;r.::5� ao a ÃCO cm todas as cidades QUe visitam.

.::iua prese.:-.ça jur.to aos militantes de todo o Br·�sil, dá confian

ça e e::.1::i.;.sias::r.o as eq_ui1-'es leva.rido e trazendo no�Ícias do Viovi

mento em quase �odo o País reforçan·o os companheiros que estão 

na :r.esma luta • •  �s dific:....ldades ::i. ;e as vezes são crifre!lté.Jdas pe

- os rr:ili tar.tes li':)erados, _erve;n :::o: o te .... te�:.t.rnho da 5nrra e da 

vor..�a ·e de a�-d:;.r as equipes qt.:e se 0 1.co:.tram desartic 1 ludas ou 

ciesa::.i!l:a as cor: Cl.<tras c:i.:icu::.,!a.:i.es. �-s prr. >cle:.::.:..s fi .�incE-i..:os ' 

precisa:::, co::.1-' letar 

caLsativas viagens 

e G.S VC/eE' 03 

c·;.:r.;.:.·:...:::.·u�. �,(;L:S OLJ,.-tlVt).S. ,.. 
.. ..., , ,.., ' ...... (. ..-· i. ..Jc . .! .,j e 

de 

luta, pela :iispor:i·o:.lioac..e e C:.e::.ic:-1.;ã: ,:.;e s.:.-i:::&.:r.. os o 'tl'8S rr.i-

litantes a cor.tir.l.<ar-e::r.. a luta. 
-

Os tes�emunhos dados pelos lioerados sao rauitos. �les se encon-

tram periodica::ier.te pára avaliar e í,lanejar as visitas e é notó 

rio que além dessa missio de levar mensagem de inimo e e ientar 

os cowpanheiros, há um cresciu:.ei:to m· . .li to �rande do prÓ1rio li b� 

rado, pela experiência ue vai ad�uirindo e no fim do se · te�po 

tem uma bagage:n ben: grande de conhecin:entos ;_Jara continuarem a 

luta. 

ASSióTEI�TES 
==========-

O Assister.�e da aCC te� um�ap� muito im�ortante para o
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i·.ovir::.e!:-:o no sent:.ao de aj,.;.dá:::- o :::ilitar:te e. descobrir· a dL.en-
- , , . 

:..·e r.,La ;.::a-::.c!:) 

rei vi:r..d.icar:do 

l .; -.... � ,.... � !'l ,-; "'T' ,� 
- - ... ...... ; ........... ; ..... _ ... 

... ' t..1 1 ..... '-

'"' C' · •. 1.· • ;::: .,, s - u · · � ,, .... ,,, 1· '· ..., t e 1· n a e aV •• .. ..... V� t., ... ,_..._J .._, • .._ C,"\, • • ..:J 

; 

favor de toda a Classe rrabalha'ora. :�xbe� e�cabelece o elo de 

liga;io entre militantes e a hierarq�ia da Isreja ajuaando aos 

bispos, p�dres e religiosas a assumire� a causa o erária como 

!!!issio. l-.�t.:.da a dar sentido de unidade ao '1ovi.:nento e anima os 
. � -

gr 1;pos a se organ:;.zarem • .t, t.;.ma constataçao nossa r;_ue onde exis-

te x assisteLte q�e participa da equipe, torna-se mais eficien 

te e mais capaz àe . .. ; 
se organizar na AC . O Assistente nao e aq_u� 

le que a1ta creens ou .ue define o �ue fazer, mas o que acom- ' 

panna as decisões tomadas, orienta e a_;,01a as a-;oe e r.ecisÕes' 

v�ndas da base. Áconteceram e�te a...'1o diversos se:ni:-á1·ios de .J.1.\o -

sistentes que deu um sentido maior de 2ua partici�ação no Movi

mento e uma orier: t ação de corr:o se conciuz ir den .:ro do prÓpri o mo 

vimento, não interferj ndo, mé.s aju-.:.a .. do nas decisões • .  'i. pres n

ça do ssister.te, tem sido boa em ::1uit�.s ci.d:des, ;:1· u h�1 e ;td- 1 

-pes e cidades que r:ao tem ainda as�is-cente, e:1c 0 rar:10s esta fal-

ta também como desafio a ser e�:rentado, ois a pr�sen�a do As-
, • A , . , A • 

sistente e de fundaxeLtal 1mportanc1a para a soorev1venc1a de 

algumas equipes, além de representar a hierarquia. na luta dos 

trabalhadores. Os assistentes a nivel nacional, regional e de 

ciàades tem dado essa cor:tribuição. Esperamos que possam conti

nuar e que outros assumam também este co::ipro-:-r.isso. 
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CCNCLt.i ÃO 
=----==== 

Nossa caminnada este ano mostrou um crescimento bastante 

a....�i,ador, tanto no aspecto da expansão, quanto na conscientização. 

Este crescimento teve como suporte, nossas publicações, atingindo 

I g,.r.·ejas, i·:ovi:::::ento:-;; ropulares e universiàades. A organiza'1 ão inter 

na do I":oviment o, a dedicação e a ài spo�.:.i bil idade dos 1 i bero::ios, a 

contribuição dos assistentes reforçando sempre nosso compromi�so e 

fidelidade a Jes�s Cristo e a Classe Cperária. 

Diante destes fatos concretos, afirmamos que o apoio fi

nar�i:eiro desta entidaae, é indispens �vel para garantirmos e dar 

continuidaae ao nosso trabalho em prol de uma Sociedade mais Jus

ta, Fraterna e Igualitária. 

fossos Agradecimentos, 

ZACAhIAS VEI�ÂNCIO DA 'I1i:tL�DADE/TESOUR.E.IliO 1:ACIONAL 
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NOVA IGUAÇU, 28 DEZEMBRO DE 2002. 

Encontro de Planejamento 2003 das PASTORAIS SOCIAIS-Leste O - RJ. 

PLANEJ'A.MENTO 2003 . 
. �-� 

- DESAFIOS'., 7Jni'r as· Pas·tçra-fs $,pc{qis,, nas. JJI.QCE$.ES 1 
• Jnvestir na Fçx,maçào

Politica/SYJci'al ; Muti·TJ.'o Contra /'.f M�s.êriq e a 'F()m'e / Cq,mpÇ{nh4 Jlulii'leu
. . 

SUL/BRAS'I'L · Repas-s·e ao C�nteiJ.d0 do 29 Encontro Naci,'ona) das P.as·torai's

Sociais ;

DIA. 

22 Fevere·iro 

29 :MaDço 

�\r,.\.,\t, \..)ik- � �,J. '(·,<..(<,[� 2 6 Aóri'l

24 

28 

26 

23 

27 

25 

22 

27 

Mai'o 

J,u Uio 

Agosto 

Setemoro 

OutuEro 
' 1 

Novem15ro 

Dezembro 

CALENDÁRIO DE ENCONTR�S 

,A,$'$VNTO 

r J .., J 

.., • . R. \ " ..... 1( 
• • • 

-Repa.s s-e do 2 ç, En c \ N Çl,C 1r Ç>({na, Z. PÇ(-S to:r>a1., s S oc 1 a 1., s

O Futuro dp TrÇ?,oa,Z.h.ç na Socieda,de B ·z . • ras1., ,e1.,r·a

( 06/0?) 129 Romaria da Terra- Resende, 
( �\.J ll 1- 1 } \J � ( r 

14 a 18 /?) - Cenfor: Pastoral Urbana Y,, LN:> 

l
f O?/�) 169 Romaria dos Trabalhadores/Grito dos

Exclui.dos

? 

- OBS: Em OUTUBRO ( 13�a 16) acontecerá o Seminário de Lançamento da

49 Semana Social Brasileira, e m  São Paulo. 

_ Relatório ela,bçrqdo pçr: Flqvio Antçnio Brandqo de



PARÓQUIA CRISTO RESSUSCITADO 

PASTORAL SOCIAL 

Promove: 

Curso de Formação Política 

Encontros de Fé e Ação Social 

'' Transformando nossa realidade". 

Dias: 27, 28 e 29 de agosto /2002. 

Hbrário: 19:00 às 21:00 hs. 

Local: Salão Paroquial - Rua Luis Augusto Pinho, nº 232 

Inscrições na Secretária Paroquial 
' 

. 

As 2º, 3º, 5º e 6º feiras 
Das 8:30 as 11 :00 hs, ou nas Comunidades 



II FORUM SOCIAL MUNDIAL 
"Um outro mundo é possível. .. " 
Porto Alegre, Brasil, 31/01-05/02/2002 

Eixo II / Thematic Area II 
O acesso às riquezas e à sustentabilidade/ Access to wealth and sustainability 

Oficina / Workshop 

TRABALHADORES: MÚLTIPLAS FACES, MÚLTIPLAS VOZES EM 
TRANSFORMAÇÃO 

WORKERS: MUL TIPLE FACES, MUL TIPLE VOICES IN 
TRANSFORMA TION 

Ccc:-de:iadores / Coord,nators 
Ana rara Paulino (Entre-Linhas) e Orlando Sampaio Silva (UFPA) 

A oficina TRABALHADORES: MÚLTIPLAS FACES, MÚLTIPLAS VOZES EM TRANSFORMAÇÃO 

propõe registrar e discutir com um público amplo estratégias de enfrentamento e resistência - vitoriosas ou 

não - que vêm sendo engendradas por grupos de trabalhadores das cidades, dos campos e das aldeias 

indígenas, frente a situações de cerceamento de seus direitos, de precarização das condições de trabalho e 

de exclusão social. A partir de processos de identificações que implicam o reconhecimento/estranhamento 

de um outro, alteridades em tensão que se precipitam no sentir para falar e compartilhar as experiências por 

si só únicas, vão sendo construídas subjetividades que se ultrapassam e se expressam em ações coletivas. 

Os vários aspectos da vida social dos sujeitos aqui trazidos - índios, professores do ensino fundamental, 

agricultores familiares, assentados, operários, trabalhadores terceirizados, desempregados, entre outros -, 

resguardadas as linguagens do dizer, testemunham lutas anônimas de resistência, travadas nesses tempos 

de neoliberalismo. Parte das comunicações são inéditas, outras já foram apresentadas em outros fóruns, 

principalmente acadêmicos; nossa presença no FSM é colocar-nos e socializarmos essas vivências e 

abrirmos diálogos possíveis com outros sujeitos trabalhadores. 

DATA: 1 e 2 de fevereiro de 2002 

HORÁRIO: das 14 às 18 horas 

LOCAL: PUCRS, prédio 40, sala 709 



PROGRAMA 

1 ª sessão - 01/02/2002, das 14 às 18 horas 

1. "Globalização e desregulação econômica e social: opção política ou um caminho inevitável?",
por Paulo Camillo Pinto de Gusmão (DIEESE, PROLAM/USP, Entre-Linhas)

2. "A redução do tempo de trabalho/RTT (35 horas semanais) na França: de uma re ndicação histórica a
uma lei de desregulamentação social", por Rémy Jean (APST/Univers1té de Provence

3. "Flexibilização do trabalho: a invisibilidade dos riscos e agravos à saúde",
por Tânia Maria de Almeida Franco (CRH/UFBA)

4. "Itinerários entre precarização e resistência: subjetividade e saúde em tempc ,e desemprego",
por Edith Seligmann-Silva (FGVSP, Entre-Linhas)

5. "O impacto do desemprego na família: um estudo sobre a aplicabilidade da psicoterapia de base
psicanalítica para a compreensão e intervenção junto a famílias de desempregados",
por Belinda Mandelbaum (IP/USP)

2ª sessão - 02/02/2002, das 14 às 18 horas 

6. "O trabalho de mergulho profundo em instalações petrolíferas offshore na Bacia de Campos",
por Marcelo Rgueiredo (UFF/CTC/TCE/NEICT)

7. "Significados da reestruturação produtiva no cotidiano dos trabalhadores da Volkswagen -São Bernardo
do Campo, SP -1980-1990", por Teima Bessa Sales(Pastoral Operária, PUCSP)

8. "A agricultura familiar como resistência e alternativa à (des)ordem do mundo: algumas experiências em
São P�uln"; ror A17;, Yar;, P;,u/inn (Fntre-!J!'lh::u::, PUCSP, D!.EESí::)

9. "O retorno à terra através dos assentamentos rurais: mito ou meio de sobrevivência?",
por Simone Barbanti(DIEESE/CNPq)

10. "O trabalho nas sociedades indígenas", por Orlando Sampaio Silva (UFPA, CRPAU)

Cada expositor disporá de 30 minutos para sua intervenção. 

Assim teremos o ''tempo mínimo necessário" para a discussão dos trabalhos, troca de experiências, 
encaminhamento de propostas e ações etc., possibilitando o conhecimento entre nós e o público presente, 
base desse espaço privilegiado para encaminhamentos conseqüentes para um outro mundo possível, mais 
justo e igualitário. Participe! Contamos com sua presença. 

Para mais informações, entre em contato: 

a/c Ana Yara Paulino -Coordenadora 
Rua Diogo de Faria, 1311 # 11 CEP: 04037-005 São Paulo, SP, Brasil 
Telefone/Fax: 55 + 11 5575-7278 
E-mail: entre-linhas@uol.com.br



ROTEIRO ORIENTADOR PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 

TÍTULO (deve dizer numa frase: O QUE, PARA QUEM E ONDE)

D IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
Área de abrangência (diocese, sub-regional, regional) 
Entidade solicitante (entidade, pastoral, órgão, comissão - se for mais de uma, identificar qual, aquela de referência na 
responsabilidade da execução) 
Pessoa responsável pelos contatos (nome, endereço, telefone, e-mail, etc.) 
Descrição breve da entidade executara: sua estrutura, sua experiência na execução deste tipo de projeto. 
Conta Bancária 

111 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
Dados sobre a realidade sócio-econômica da área de abrangência do projeto (região, área metropolitana, diocese, 
município, região administrativa ), destacando informações sobre a situação de exclusão social. 
Dados sobre grupos, associações, etc. que serão envolvidas no projeto e onde se encontram os beneficiários, 
destacando principais caracteristicas desses grupos e suas formas de integração, organização 
Beneficiários diretamente envolvidos no projeto. Perfil e quantidade 
Beneficiários indiretos 
Qual as) principal(is) mudança(s) que o projeto se propõe a realizar em relação a atual situação dos beneficiários? 
Em quanto tempo? 

1111 DESCRIÇÃO DO PROJETO 
Objetivo Geral (a mudança principal que se pretende realizar) 
Objetivos especificas (que concorrem para o reforço do Objetivo Geral) 
Organização das atividades para realizar o projeto em etapas, seus responsáveis e os prazos (COMO, QUEM, 
QUANDO). Destacar participação da comunidade e do grupo beneficiário. 
Parcerias e articulações: entidades, movimentos, apoios de animação, apoios de contrapartidas 
Relação com o governo: iniciativas previstas de apoios e/ou pressões; eventuais contrapartidas 
Assessoria técnico-pedagógica e avaliação. Quem (entidade, alguma parceria) e como (em que momentos, 
metodologia). 
Viabilidade do Prnjeto. Como se dará a continuidade após a conclusão deste ap

0

oio. 

IVJ RECURSOS E CONTRAPARTIDAS 
Com relação aos recursos, solicitamos uma total clareza quanto as despesas a serem feitas, bem como as receitas de 
cada projeto. 

Despesas: descrição dos gastos previstos com o Projeto na sua totalidade, mesmo os que não venham a ser cobertos 
por este Fundo, identificando os itens de cada despesas, 
Receitas: distinguir, em colunas separadas, os valores de cada item solicitados a este Fundo. Os valores provenientes 
de outras fontes (especificar quais são estas fontes), destacar a contribuição do Fundo Diocesano. 

VJ RELATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Esclarecer bem, como se dará o acompanhamento do projeto. 
E o período em que se apresentará à Cáritas os respectivos relatórios e prestação de contas. 

vn ASSINATURAS 
Cidade, data e assinaturas dos responsáveis. 

um QUEM PODE ENVIAR PROJETOS 
Grupos organizados, associações, pastorais, igrejas locais, movimentos, fóruns, entidades de apoio que tenham 
experiência de trabalho com as temáticas próprias do Fundo. 

- 4 -



../ ATUAÇÃO POLÍTICA: desenvolverá reflexão e atividades junto aos organismos que atuam na 
sociedade (Conselhos, Fóruns ... ), defendendo sempre uma política "anti-drogas" que seja eficaz, prática e 
que gere vida. 

Ações: participação e fortalecimento nos Conselhos afins com a temática, formação de conselheiros 
dentro da temática. 

OBS. 1: O conselho só analisará os projetos que estejam conforme os critérios pra-estabelecidos. 

OBS. 2: Não serão analisados projetos que tenham pendências nos anos anteriores com o Fundo Nacional 
de Solidariedade 

4) PAPEL DA CÁRITAS BRASILEIRA

Caberá a Cáritas Brasileira:

1 °) Administrar os recursos financeiros arrecadados com a coleta da CF, sob as orientações e critérios definidos 
pela Comissão Episcopal do Fundo Nacional de Solidariedade e conforme suas normas administrativas. 

2°) Enviar correspondências informativas e orientativas para as Dioceses, Regionais da CNBB, Pastorais Sociais e 
Organismos da Igreja do Brasil, a respeito do fundo Nacional de solidariedade. 

3º) Orientar, receber, analisar os projetos, assessorar a Comissão para posterior aprovação dos referidos projetos. 

4°) Prestar assessoria técnica e de responsabilidade para a concepção, elaboração, divulgação e mobilização para 
a Coleta da CF de cada ano, de acordo com as temáticas especificas. 

5°) Buscar informações dos Fundos Diocesanos de Solidariedade bem como de suas respectivas aplicações sociais 
para publica� juntamente com as aplicações do Fundo Nacional, como sinal de transparência ao povo cristão que 
doa os recursos. 

6°) Preparar informações periódicas e junto com a Comissão Episcopal, elaborar um relatório anual em relação a 
administração do Fundo Diocesano, destacando as iniciativas apoiadas e os frutos alcançados, publicando e 
compondo, posteriormente, um relatório referente ao total dos Fundos de Solidariedade criados a partir da 
Coleta da Solidariedade. 

7º) Destinar um percentual para acompanhamento tisico-financeiro, apresentação dos resultados e relatórios . 

. 3. 



. 
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E como devem se colocar os cristão diante desse imenso desafio, eles mesmos vulneráveis em todo este 
universo em crise? Em tal sociedade, que se modifica a uma velocidade extraordinária, mais do que nunca 
valem as palavras da Constituição Pastoral Gaudium el Spes: "As alegrias e as esperanças, as tristezas e as
angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as 
esperanças e as angústias dos discípulos de Cristo" (n. 1). É vital, obviamente, uma extraordinária revitalização 
da fé, porque o sonho de Deus permanece de pé. Numerosas forças vivas e ativas, dentro e fora da igreja, 
estão procurando, com humildade e tenacidade, levar adiante o projeto inspirador da Criação. A resistência, a 
teimosia e a coragem dessas pessoas, grupos, comunidades de base, movimentos e organizações mantêm 
acesa a chama de um amanhã novo e recriado. É por isso a CF-2001 tem por lema em primeiro lugar não o 
repúdio às drogas, mas a afirmação "Vida sim("

O Fundo Nacional de Solidariedade da CF é, com este propósito, conslituldo para orientar recursos da 
Comunidade Cristã, no sentido da ação efetiva de identificação de soluções libertadoras e da execução dessas 
ações de forma participativa, organizada o mais disseminada possível, para que seus resultados tenham a 
amplitude desejada. 

As propostas encaminhadas à apreciação da Comissão Episcopal para o Fundo de Solidariedade deverá 
contemplar, ainda, os princípios da cooperação fraterna, da cidadania, da afirmação da igualdade entre os 
Seres Humanos e da valorização da vida, tendo como orientação central a temática anual da Campanha da 
Fraternidade e as ações previstas em seu Documento Básico 

3.2) Critérios Gerais para Solicita�ão de Recursos: 

Os pedidos de solicitação de recursos ao Fundo Nacional de Solidariedade deverão seguir os seguintes 
critérios: 
a) os pedidos de apoio deverão sempre ser apresentados sob a forma de projeto, contendo os dados

mínimos, constantes do roteiro orientador (anexo).
b) Os projetos encaminhados deverão contemplar preferencialmente a temática do ano da Campanha da

Fraternidade "Vida Sim, Drogas Não", a partir das propostas de ação explicitadas no texto base,
privilegiando sobretudo as regiões mais carentes.

c) Os projetos submetidos à Comissão, serão encaminhados por intermédio de carta firmada pelo Bispo
Diocesano, contendo quando possível, parecer da Comissão Diocesano do Fundo de Solidariedade

d) Os projetos interdiocesanos e das Pastorais Sociais deverão ser encaminhados com carta de aprovação do
Bispo Presidente do Regional ou do Sub-Regional, ou pelo Bispo de referência da Pastoral Social.

e) Será de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o teto máximo para os projetos diocesanos, não devendo ultrapassar
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o limite para os projetos de abrangência interdiocesana, das
Pastorais Sociais e Regionais (Sub-Regionais).

3.3) Critérios Específicos para solicita�ão de recursos: 

Serão analisados os projetos que atendam aos requisitos de prevenção, intervenção, recuperação, reinserção 
social e de atuação política, entendidos como: 
./ PREVENÇÃO: será dirigida ao público que nunca experimentou drogas mas que vivem em situação de

risco e aqueles que já as experimentaram, sem entretanto, lerem se habituado ao uso.
Ações: cursos, encontros, mobilizações, peças promocionais, publicações, geração de trabalho e renda,
atividades esportivas, culturais e de lazer, cursos profissionalizantes .

./ INTERVENÇÃO: atuará junto ao público que já se iniciou no uso de drogas, faz uso dela com alguma
frequência, mas ainda não se tornou uma vitima crônica.
Ações: apoio a locais de recuperação e atendimento, grupos de auto-ajuda, terapias ocupacionais .

./ RECUPERAÇÃO: oferecerá atendimento aos usuários de droga, em que já se instalou a dependência
quimioa, física ou psicologia.
Ações: apoiar locais de recuperação e atendimento, grupos de auto-ajuda, terapias ocupacionais,
projetos de geração de renda, cursos profissionalizantes e atividades culturais .

./ REINSERÇÃO SOCIAL: auxiliará os que passaram por um tratamento, nos desafios que enfrentam
em seu dia-a-dia.
Ações: de geração de emprego e renda, cursos e terapias ocupacionais, atividades culturais e lazer.

. 2. 
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2001 
"Vida sim, drogas não" 

FUNDO NACIONAL DE SOLIDARIEDADE 

1) MEMÓRIA DA ORIGEM DO FUNDO
A partir de 1999, os recursos da coleta da Campanha da Fraternidade (CF) são.totalmente destinados ao apoio de
iniciativas sociais e de Solidariedade.
A coleta da CF é chamada de COLETA DA SOLIDARIEDADE. Os recursos desta coleta são administrados da
seguinte forma:
);> 60% ficam na diocese e constitui o Fundo Diocesano de Solidariedade;
);> 40% constitui o Fundo Nacional de Solidariedade, administrado pela Cáritas Brasileira.

2) COMISSÃO EPISCOPAL PARA O FUNDO NACIONAL DE SOLIDARIEDADE
A Comissão Episcopal para o Fundo Nacional de Solidariedade, nomeada pela Presidência e CEP e com a aprovação
do Conselho Permanente, com mandato correspondente à atual gestão da Presidência e CEP, é composta dos 
seguintes membros titulares: 
./ Dom Jacyr Francisco Braido, Bispo responsável pelo Setor de Pastoral Social da CNBB e Presidente da

Comissão Episcopal.
./ Dom Raymundo Damasceno Assis, Secretário Geral da CNBB;
./ Dom André de Wite, Bispo Diocesano de Ruy Barbosa/BA;
./ Dom Geraldo do Espirita Santo Ávila, Arcebispo da Arquidiocese Militar do Brasil;
./ Secretário Executivo da CF;
./ Diretor-Executivo Nacional da Cáritas Brasileira;
./ Dr. Marcos Santos, Assessor do Conselho Econômico da CNBB.
E como membros suplentes:
./ D. Antônio Ribeiro de Oliveira, Arcebispo de Goiânia/GO e
./ D. Jésus Rocha, Bispo Auxiliar de Brasília/DF

3) APRESENTAÇÃO DE PROJETOS

3.1) lntrodu�ão

A mundialização do mercado e a globalização da cultura, gerada nos pólos mais ricos, estão dissolvendo as 
sociedades tradicionais e impondo sua integração no moderno sistema mundial como sociedades periféricas e 
subalternas., Acreditamos na possibilidade de um novo milênio sem exclusões, mas constatamos uma 
realidade cada vez mais excludente. 
Nossa sociedade é, cada vez mais, marcada pelo urbano, que hoje inclui, .mas ultrapassa a cidade. Trata-se 
menos de um espaço geográfico e mais de um modo de ser, de viver, enfim, de uma nova cultura com sua 
linguagem própria, seus valores e contravalores refletindo uma nova mentalidade comparada à rural 
tradicional. Cultura e mentalidade urbanas que exercem um forte fascínio tanto na zona rural quanto na própria 
cidade. Para uma imensa multidão que, por causa de uma política rural equivocada, foi e é expulsa do campo 
nestes últimos anos, a cidade é, porém, com todos os seus apelos, um verdadeiro inferno. 

Nesse mundo em crise de valores, tanto entre os socialmente bem situados como entre os mais pobres, 
instala-se facilmente o caos, a incerteza e a insegurança, como nos pesadelos de beco sem saída. Os 
horizontes se fecham e as esperanças se reduzem. O caminho longo e penoso da reflexão, do dialogo e do 
compromisso é facilmente descartado em troca de alguma coisa que proporcione ao menos um alivio 
momentâneo e permita escapar do enfrentamento com a dura realidade. Não é surpreendente que adultos, 
jovens e até crianças procurem nas drogas um meio de fugir dos seus problemas. 
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Prezados associados, 

O Grupo Tortura Nunca Mais/RJ informa a seus associados o rece-

bimento de uma resposta positiva de financiamento, por parte da 

ONU, para seu antigo projeto, nomeado PROJETO CLÍNICO GRUPAL. Vi-

sa ele possibilitar a efetivação de urn trabalho psicoter�pico jun

to a pessoas submetidas à violência de Estado, incluindo-se nesta 

definição todas as formas assumidas pela tortura promovida pelos a 

parelhos repressivos. 

O projeto veio sendo elaborado nos Últimos quatro anos, sendo 

que o primeito contato com a ONU se deu em 1987. Após sucessivos 

silênciaos e negativas, esta entidade, no dia três de outubro de 

'1991, enviou-nos uma carta-resposta onde, enfim, ofere�ia ao·traba 

lho uma dotação financeira compatível com 9ua efetivação, financian 

do-o pelo prazo de um ano. 

No momento.atual, o Projeto incorpora sete terapeutas, escolhi-

dos pelo GTNM e uma oferta de terapià de grupo para pessoas indica 

das pelo GTNM c 

Como se darão tais indicações? Mediante a divulgação do traba� 

lho, inicialmente para nossos associados. Através desta carta es

tão sendo abertas as inscrições para os que desejarem. A divulga

ção extra-grupo se far� via imprensa, onde ser� ressaltado que a

q�elas pessoas interessapas no trabalho, a ser realizado por·esta 

aliança entre o GTHM e alguns terapeutas, deverão procurar o GTNM 

às segundas-feiras, em sua reunião semanal," à Rua Evaristo da.Vei

ga, 16, 17 2 andar, Cinelândia, na sede do Sindicato dos Jornalis-

tas do Rio de Janeiro, _às 20 horas, deixando telefone para contato 



e o horário dis�onÍvel. Forma�se-ão, neste contatos, litas de in

teressados. Estas serão utilizadas pelos terapeutas na formação 

dos grupos. 

O fato de a inscrição estar proposta no local e horário de en

contros do GTNM deve-se,· Única e exclusivamente, a este trabalho 

não se dar em âmbito hospitalar ou estabelecimento clinico especi

fico, e ao fato do GTNM não p·ossuir sede própria. Frisamos, no en 

tanto, que tais inscriçoes, como pretendemos ter deixado cl�ro, im 

plicam apenas em nome, telefone e horário disponivel, para possib! 

litar a distribuiçã�, pelos terapeutas, em grupos a serem atendidos. 

Sabendo que as redes oficiais de saúde não têm oferecido traba

lhos de suporte e potencialização para a afirmação da cidadania e 

, . -

do poder civil - com raríssimas exceçoes individuais - o GTNM bus-

cou, nos espaços de suas alianças, a produção de um trabalho gru

pal de cunho profissional, no caso, psicológico, com o fim de ofe

recer mais este serviço à comunidade. Tais profissionais trabalha 

rão junto ao GTNM, atualizando-se a projetos e práticas afins. 

Atenciosamente, 

Diretoria 

do GTNM/Rio de Janeiro 



SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE VIDROS, 

ESPELHOS, CERAMICA DE LOUÇA E PORCELANA 

DO MUNICIPIO 00 RIO DE JANEIRO 

BOLETIM n28-SETEMER0/87 RUA DOM .BOSCO, 88 - RIACHUELO Tels 261 1696 e 261 7947 
·······****************

DESSA VEZ 
A GENTE CHEGA LÁ! 
A nossa CAMPA

NHA SALARIAL vai 
começar. Neste 
ano de 87 tive-

. , 

gressi va perda e essa também GARANTIA MíNIMA

do poder de com será sempre a DE 3 SALÁRIOS
MÍNIMOS P/ OS 

pra de nossos respoSta dos VIDREIROS .,.,·-MA-
salários. Os trabalhadores ' NUAIS

mos mais uma se 
· d .... v1· dre1· ros tam- ESTABILIDADE NO

rie e pacotes não tem ficado EMPREGO 

trabalhadores , vidreiros. Os 4Oh SEMANAIS

econômicos cu- calados diante bém sabe brigar GARANTIA MAIS A.

ja finalidade , desta irrespon- � vai mostrar PRODUÇÃO A PAR-

na maioria das sabilidade do isso na ASSEM- TIR DA 1 ª PEÇA
' BLÉIA d 18 09 P./ OS VIDREIROS

vezes, e mexer governo federal. e -
MANUAIS 

e remexer na po Os trabalhadores Dessa vez todos COMISSÃO DE FÁ-
, 

lítica salarial. têm respondido' nos vamos che- BRICA ,

Os "pacotes" são ao chamado de gar juntinhos . CRECHE NOS

baixados por seus Sindicatos Dessa vez vamos LOCAIS 

DE TRABALHO 
Decreto-Lei que e vão à luta. marcar por pres FIM DOS

é um instrumen- Mui tas ca tego - são. AMBIENTES 

to herdado da rias de traba - Todos vestindo INSALUBRES E , 

ditadura mili - lhadores tem a::--- a camisa da CAM INCORPORAÇÃO

tar' conhecida rancado dos pa= p ANHA SALARIAL. DO ADICIONAL

também como trões os aumen- Vamos EXIGIR AO SALÁRIO. 
, RECUPERAÇÃO SA-

"velha republi- tos que o gover 
ca" . E são esse� 
"pacotes" 
desde o 

que 
plano 

cruzado vem pro 
/ vocando uma pro 

---- . 

no vem tentando 
impedir. Essa é 
a resposta dos 
trabalhadores ' 
em todo Brasil, 

LARIAL DE 97,36% 

PRODUTIVIDADE 
DE 10% 

PISO SALARIAL 
DE Cz$ 15.953 

1 O.O% NAS HORAS 
EXTRAS 

Vamos 
EXIGIR e 

vamos 

CONQUISTAR! 
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» INSALUBRIDADE

Nos dias 14 e 26 de agosto 
de 1987, com Hamber e Diana' 
Antonaz - Engenheira e Coor
nadora do DIESAT-RJ - reali
zaram uma visita para avali� 
ção dos ambientes insalubres 
existente na M. Agostini,te� 
do o Sindicato realizado sua 
tarefa convenientemente. 

Companheiros, fiquem aten
tos-, pois após cada visita ' 
serão realizadas convocações 
para reuniões para que poss� 
mos atingir os objetivos. 

Companheiros da M. Agosti
ni, não deixem de comparecer 
a reunião no Clube Nova Amé
rica, às 12h, 15h e 17h, oc� 
sião em que levaremos a to
dos os resultados obtidos. 

,t METALÚRGICOS

Todos sabem que o Sindica 
to dos Metalúrgicos do Rio 
foi um dos mais combativos ' 
antes do golpe militar de 64 
e por ser um Sindicato impo� 
tante sofreu a intervenção ' 
do governo militar que de
pois entregou a direção do 
Sindicato aos pelegos que 
ficaram todo esse tempo. 

Mas os trabalhadores meta 
lúrgicos nunca desistiram de 
um dia retomar o seu Sindica 
to� colocá-lo a serviço da 
classe e a agora chegou a 
nossa vez, nas Últimas elei
ções para escolha da nova d! 
reção os companheiros fize -
ram uma chapa de oposição a
poiada pela CUT. E esta cha
pa foi a vitoriosa com os VQ 
tos de mais da metade dos 
eleitores. A nova direção 
tem o compromisso de organi
zar a categoria e lutar por 
melhores salários e condi
ções de trabalho, liberdade' 
sindical e comissão de fábri 
ca. 

Todo apoio ao novo Sindi
cato dos Metalúrgicos do Rio. 

Todo apoio a CENTRAL ÚNI
CA DOS TRABALHADORES - CUT. 

1 EDITORIAL 1 

Assim 
não dál 

A GREVE 

GERAL 
A Diretoria do Sindicato fez 

5ua-avaliação sobre a greve ge
ral e vem transmitir à catego -
ria. Era muito importante que 

Estamos atravessando uma po- esta greve fosse mais expressi
lítica econômica do governo va. Apesar da campanha feita pe 
atual onde a classe trabalhado- la CUT e os Sindicatos filiado; 
ra está sendo massacrada desde nossa vitória não foi total nes 
que foi aplicado o 1º plano �- te momento. Mais uma vez fomos 
funaro até o do bresser atua�"'1:.raídos pelos Sindicatos liga -
te. dos à CGT (como metalúrgicos de 

O governo simplesmente con - São Paulo e Rodoviários do Rio) 
corda com as exigências do FMI e outros. Tínhamos uma greve já 
dos bancos internacionais e do5 marcada e adiamos para poder 
grandes empresários,deixando o obter uma maior adesão e para 
país numa recessão que provoca' que os trabalhadores tivessem 
a fome e a miséria. mais tempo para se preparar. 

No setor vidreiros, até 1º 
de agosto, já tivemos uma perda 
de 97,36% calculado pelo DIEESE 
a nível nacional, onde o gover
no tenta esconder a realidade ' 
dizendo que os trabalhadores 
vão recuperar os seus salários' 
real e dá um abono de 250 cruza 
dos. 

SÓ para esclarecer, o gover
no calculou a inflação usando 
a sua média apenas no período 
de uma semana, assim mesmo refe 
rente ao mês anterior, numa evi 
dente manobra enganadora. 

Hoje uma família de um casal 
com dois filhos gasta só de ali 
mentação 2 salári0s mínimos at� 
ais. E o salário mínimo real d; 
veria ser hoje para esta famí -
lia Cz$ 15.953, segundo os cál
cu1os do DIEESE e reconhecidos' 
pelos próprios economistas do 
governo . 

Companheiros, dessa maneira' 
não dá, mais do que nunca é pr� 
ciso nossa união para alcançar
mos uma vida digna para a clas
se trabalhadora. 

ACADEMIA PHISYCAL 88 
VENHA SE EXERCITAR 

NO SINDICATO 

Do outro lado, vimos o gove� 
no federal manobrando os meios 
de comunicação (jornal e telev! 
são), especificamente a Rede 
Globo, dizendo que os trabalha
dores estavam contra a greve e 
tentou colocar na cabeça do po
vo que seria uma greve política 
e não de reivindicações traba -
lhistas. A Globo só sabe mentir 

Os Sindicatos mais combati -
vos entenderam que estas mano -
bras mentirosas contribuiu para 
àesviar a atenção do povo con
tra os verdadeiros motivos que 
levou a convocação da greve ge
ral. Mas os trabalhadores sa
bem que tudo que se faz é atra
vés da ação política e sabe tam 
bém que existe um grau de dife: 
rença entre a política partidá
ria e a ação política desenvol
vida pelos Sindicatos para con
seguir salários justos. A luta 
contra o pagamento da dívida e� 
terna e a luta pela reforma a
grária são lutas que de� ser 
assumidas por todos os trabalha 
dores através dos seus Sindica
tos. A greve geral� o instru -
mente de defesa de nossa sobera 
nia e contra aqueles que roubam 
as nossas riquezas. 

Dia I8•I9hs Todos ao Sindicato 

íº LAMBAIO DENUNCIA

DIE FÁBRICA EM PÁBRICA 

Valeu, companheiros, pois 
agora, claramente, sabemos 
q�em são os safados que volt� 
ram e não se corrigiram. O 
trabalhador tem direitos e en 
tre eles o da refeição decen
te que, diga-se de passagem , 
tem o total do custo desconta 
do no imposto de renda, e em 
dobro. Se a empresa não tomar 
providências, iremos denunci
ar, pois ficou claro que esta 
administração, em parte rea -
cionária, por diferença de 
alguns cruzados, pretende co
meter a arbitrariedade de mui 
tos empresários, os quais be
neficiados por um desconto p� 
drão no imposto de renda, de� 
contando do total da cota,mas 
não é cobrado pela receita f� 
deral sobre as notas fiscais, 
t!'ansformando em lucro real o

Cisper 
É importante divulgar e 

esclarecer os fatos benéfi -
cos e ruins. 

Na Cisper temos uma notí
cia boa que é a ampliação do 
campo de produção em socied� 
de com Santa Marina, Trans -
formando-se em Vidraria Rio
Minas. Isto está bem claro 
que gera mais emprego. 

Companheiros olho vivo no 
interesse qa Cisper em tran� 
formar a Fame em metalúrgica 
e com isso mudar o enquadra
mento sindical. SÓ que para 
fazer isto tem que retirar ' 
todo o departamento e cosn -
truir em outra área, separa
damente. 

Se a Cisper pretende fa
zer isto está perdendo tempo 
pois ganhamos o Sindicato dos 
Metalúrgicos através da CUT 
e com a chapa 2 com brilhan
te ajuda dos Sindicato dos 
Vidreiros. 

Para finalizar, uma das 
nossas bandeiras é acabar 
mesmo com a empreiteiras, ou 
seja, os serviços temporários 
onde são os trabalhadores são 
duplamente explorados. 

M.Agostini 
A M. Agostini é a mais 

forte candidata a ganhar o 

que deveria ser investido nas 
melhorias das condições de
trabalho e entre elas o direi

troféu de campeã de irregula- to à alimentaçEJ decente para
ridades. Não aceita os atesta todos.
dos médicos do INPS e quer 
obrigar o empregado a traba - Vamos ficar alerta pois 
lhar doente. A refeição serv! por tão pouco fazem o que fa
da no refeitório da empresa zem, imagine o que virá de
mais parece purgante, os ra- pois. 
tos que passeiam pelo refeitó 
rio talvez sejam mais bem tra * 
tados. Até quando? * * 
E TEM MAIS. Repasse do aumen-
to da Golden Cross ( 175%) pa-

k•lftª ra os empregados pagarem sem 9 
opção de cancelamento. 

A cantina vai aumentar os 
preços e não existe nenhum co!_! 
trole dos mesmos, além de fi
car encostada ao muro do cem! 
tério que quando queima os d� 
funtos a fumaça vai toda para 
dentro da cantina e da fábri
ca. Isto é sujeira, é porca -
ria. 

N.Figueiredo
Na recente greve de fome 

realizada na empresa, ficou 
claro que temos que lutar ta_!!! 
b�m contra safados e dedo
tiuros, verdadeiros sem moral. 

Está-havendo muitos probl� 
mas em cima dos funcionários' 
da King. O Sindicato após ne
gociar uma pauta de reivindi
cações, onde incluia a comis
são de fábrica., o chefe do s� 
tor administrativo, Sr. Luiz 
Carlos, vem perseguindo esses 
companheiros com ameaças de 
justa-causa caso o trabalha
dor procure o Sindicato. 

O Sr. Luiz Carlos, como ú
nico impecilho, está prejudi
cando a produção da empresa 
pois os trabalhadores estão 
trabalhando insatisfeitos. 

Ectitores e Redatores: A Diretoria 
Diagramação e Arte Final: Vanderlei Alves 



Para melhor desenvolver a preparação da CAMPANHA SALARIAL, a Diretoria 
do Sindicato fará reuniões por fábrica para buscar sugestões à Pauta Reivin 
dicatória. Veja na relação abaixo o seu dia e local e PARTICIPE! 

DIA EMPRESA 
4-9 VITRONAC
4-9 VITROFARMA

8-9 P. KING
9-9 ALADIM
10..:9 CISPER, 

CRISTALPAX, 
VIDRAÇO, VI

MOLBRÁS, VI 
DREART 

11-9 NACIONAL,
RIO LAB, 
FEDERAL e 
VIMOLREX 

12-9 NADIR FI
GUEIREDO 

14-9 ALIANÇA,
PALB e 
VITROPLAST 

15-9 BLINDEX e
POTERS 

16-9 GUANABARA,
CACHAMBI 

17-9 COBRA
NÁUTICA 

REUNIÕES POR FÁBRICA 
LOCAL 

PORTA DA FÁBRICA 
BOTEQUIM DA ÁLVARO DE 
DE MIRANDA C/ CAMINHO 
DO MATEUS 
PORTA DA FÁBRICA 
CLUBE NOVA AMÉRICA 

SINDICATO 

PORTÃO DO PARQUE 
ARI BARROSO 

BOTEQUIM DO CARLINHOS 
E XAXÁ 

PORTA DA FÁBRICA 
DA PAI.:B 

PORTA DA BLINDEX 

BAR DO HEITOR 

LARGO DO ANIL 

Hlh 

17,30h 
13h 

HORÁRIO 

12h, 15h e 17h 

12h, 15h e 17, 30h 

78h 

12h 

17, 30h 

13h e 18h 

13h 

17, 30h 

ATENÇÃO! Se na sua empresa tem alguma irregularidade, envie sua denúncia ao Si
°

ndi
cato que nós a publicaremos neste jornal. Você pode mandar sua denúncia pelo cor
reio ou levá-la pessoalmente à Secretaria do Sindicato. Quem não consente, GRITA! 



AÇÃO CATÓLICA OPERÁRIA - ACO 
Rua do Chichorro, 62 - sobrado - Catumbi 
20211 - Rio de Janeiro - RJ 

�io de Janeiro - 28.06.87
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1. 

A C  o ·I N F o R M A
-1 

"Mas o Senhor me assistiu e me deu forças, para que meu intermédio, a 

pregaçao fosse levada a cumprimento e todas as gentes a pudessem ouvir" 

( 2 Tm. 4) 
.... 

A COmissão de Coordenação Nacional em reunião ordinária de junho do 
�orrente ano, vendo as grandes dificuldades que sufocam a Classe Trabalha
µora, as formas com que os trabalhadores estão encontrando para enfrentar 
�stas dificuldades e entendendo que nós precisamos ter alternativas de co
�unicação decidiu pela divuJgação de um folheto mensal. Este ·folheto deve 
rá conter todos os informes que nós entendemos que sejam importantes para 
o cónjunto da.,.� lasse 'frabalhadora e deverá ser redigido mensalmente duran
te a reunião da Coordenação Nacional.

Este primeiro folheto contém o relato das regiões onde a ACO está pr� 
sente e _9ue foram trazidos para esta reunião da Coordenação. 

RIO DE JANEIRO 

Lutas: 

. Manifestação dos aposentados parando a Via Dutra . 
• Greve dos portuários.

Greve da Mantenedorà de Angra II�
· '' 3''ócupaçÕes J 'de terrenos da Prefeitura.

1 '; • 

·ctreve dos prbfessior:es· muni e ipais e estaduais 7 
por um piso salarial I 

de 5 salários minimos .
. 1 º Comicio pela3 Di:cetas da cidade do Rio de Janeiro . 
. Manifestação espontânea de populares_J�ontra a comi tiva do Presiden

te Sarney - 25. 06. 87. Há indicies de que a�,, agressões tenham i.o' 
prográmadas pare. :ncr_iminar o povo e justificar medidas·' - - ,. __ repres-:

si vis por parte -d.o governo. - , .. 
�-- . · .  

Vi tÓri;-_: . 

• Vitória da chapa 1 para o Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos '
Reis.

RIO GRANDE DO SUL 

Lutas: 
, 

. • 9 núcleos habitacionais foram ocupa·dos na Grande Porto Alegre. 3o 
em 3 destes núcleos os ocupantes resistem. No Conjunto Guajuviras a 
resistência e a organização tem garantido a ocupação . 

. Greve dos professores pÚblicos estaduais que dura 80 dias. Há uma 
organização invejávei da··categória, o apoio da. população, da Impre;2 
sa; ·da classe poli tica, mas· há sobretudo a intr;ansigência do Sr. G� 
vernador. Os professores permandcem2acampados ná 50 dias em frente 

·:,• âo Palácio com temperaturas. às vezes, abaixo de zero O Comando de
��,-- Greve invadiu o Palácio do Governo, mas não há uma perspectiva de 

solução. 



... 

-2-

G-reve des mot-oristas dos Ônibus intérmuni.éipaís ..há 10 dia.s..._ .. A_Briga-
da Militar está intervindo, garantindo assim o funcionamento de algu
mas linhas.

g�RÁ 

Lutas: 
. ��éve dos professores pÚblicos estaduais que durou 46 dias. VOltaram 

ao trabalho sem nada conseguir. Houve forte repressão policial . 
. Ato pÚblico durante o sepultamento do ex-deputado PAULO FONTELES. Ele 

advogava em favor de posseiros e por isso foi assaó,t,;HJ'=ldo. 

Den.{mc ias: 

• ?,:-�.;"lessoas ligadas a conflitos de terra já foram assassinadas este a'
no no Pará; 23· outras estão marcadas para morrer inclusive o bispo
de Xingu.

Vi tÓrie'· 

Vitória da. chapa de oposiçao para o Sindicato da construção Civil de 
Belém. 

PIAUÍ 

Lutas: 
� 

. 42 dias de greve dos professores pÚblicos estaduais que também volta-
ram a trabalhar sem nenhum ganho salarial por causa das ameaças do Go 
verno, Houve, no entanto, um avanço politico com o s· rgimento de mui 
tas lideranças. 

Vitória: 

. Conquista dos O 1., f:. ,·lloB de Te rezina que passaram as olarías das mãos 
d<;>s patrõe.s e intermédiários para as mãos dos trabalhadores'. 

' 

. ' 

PERNAMBUCO 

Lutas: 

• Greve dos professores pÚblicos estaduais. Duraou 50 diás. Pela for
ça da organização o 'c;overno de Miguel Arraes foi obrigado a c·eder,
Houve um ganho de 50% concedidos pelo Governador e-mais 100"/4 concedi
dos pela Assembléia Legislativa.·

MINAS GERAIS '..: . 1 �.i 

Lutas: 

. Já dura 60 dias a greve de todo o funcíonalismo pÚblico estadual in
clusive os professores. Os grevistas fizeram uma manifestação com 80 
mil pessoas na rua. Está havendo pressões. Diretores da� escolas e� 
tão sendo demitidos. _O Governador destacou 300 homens armados para 

. ; , 

estarem dentro da As,.sembleia Legislativa. É a primeira vez que está 
acontecendo em Belo Horizonte. 

SÃO PAULO 

Lutas: ·--.. __

. 
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No Sindicato dos �· -· - lÚrgicos de são Paulo a situação volta a vencer 
as eleições. 

Chapa 1 
Chapa 2 

33 mil votos 
25 mil votos 

A chapa 3 retirou-se no 22 escrutínio . 

. Em são Caetano do Sul concorreu somente a chapa 1 através liminar. A 
chapa- 2 entrou com recurso judicial e foi favorecida. Não se sabe; nó 
entartto 9 se haverá nova eleição . 

. Para o dia 1 2 de julho está marcada uma grande passeata contra o Cru
zado III promoviê-- �-ela CUT no ABC . 

. :/-. são Bernardo a chapa unica para o Sinciato dos :Metalúrgicos venceu 
com 97% dos votos computados. 

Denúncias: 

•. A·Wo.lks dispensou.-4 .. 20O funcionários de uma vez . 
. As empresas fornecedoras estão demitindo e dando férias cole·tivas. Es 

tes trabalhadores ao retornarem,correm e risco de ser demitidos. 

Uma pequena anélise: 
, � ' Uma grande crise politica - economica e social domina todo o pais. 

Co�o consequ�ncia as empresas reagem com pedidos de concordatas e a dis 
�ensa de trabalhadores. 

·, 

Sobre a Classe Trabalhadora recai o desemprego e o arrocho salarial. A 
fome e as dificuldades com o aluguel determinam os 1 2 saques a supermerca-
,: . 

qos e as ocupaçoes. 

Os trabalhadores tentam se organizar, fazem greves, mas sofrem repres 
�ão policial e até ameaças de morte das lideranças. 

A força poder político se manifesta com a posição unitária da maioria ' 
qos governadores contra o funcionalismo pÚblico. 

A par disso a UDR e os militares estão mostrando toda a sua força de 
' -

pressao sobre os trabalhadores 

Para concluir, na constituinte, os partidos mais comprometidos não es
tão conseguindo passar as suas propostas. 

SÓ uma forte mobilização popular pode ainda dar novos rumos 
Constituição. 

. 

a futura 
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AMPLIADA NACIONAL 

TRINDADE-GO; 24-27/04/86 

J�lCIO DOS TRABALHOS DA AMPLIADA NACIONAL 
- ·---·-_.,_,_ ---------------_, ____ ., __ . -•• --·----r ·-�-

-
l 

.. • • • • •, 

.'-�o�:- part:i_cipantes da Ampliada foram chegando a 
, �, �::.:ind=,.d8 ainda na manhã do dia 2 4, quinta fei . , 

· t �a�·9 ponto de encontro (e local da reuni�o T 
: ,, . 

�t� .ª Igreja Santa Luzia, pe�to da Rodoviá - �
r:i.;1. 7\lÍ todos foram recebendo v.s i.ndicações' •.,'.· 

c:i.as cas2.s c:.:.: 1.:: ficar:!.am hosFe<lados ( dos irmãos de caminhada da :ciró
pria ci�adc). Alr1oçaram na� casas e voltaram para a Igreja Santa Lu
zia. Âs 2 hor�� os trabalhos começaram. 

Dona Maria Jos�, da comissão executiva, de Goiânia, deu as 
bqas,-vindas a todos os irmãos. Em;.seguida, Dona Rosa, de Ceilândia

(Dtstrito Federal) dirigiu a Oração Inicial: canto "A nós descei" e a· 
"Oração do 69 Encontro". 

Dom l'.n·tcmio, Ar.cebispo de Goiânia, deu também as boas-vindas' 
em nome da, Igreja-seàe do 69 :encontro. Falou do caráter de cidade-san·· 
tuá;i:-io de Tri:.:1dade -� da devoção popular ao Divino Pai Eterno'. Lembrou 
que a San-1::Ís;:;ima Trindade é comunidade, e que a comunidade Igreja e a 
cornunidad'.= . eclesial de base n.:i.scem da Santíssima Trindade. Dom Anta - · 
nio ainda talou de Goié.s cor,1O um Elstado no centro geogr

.
áfico do · Brá-:·.:.. ,.: 

sil, fazendo c.1i visa co:,�1 sete Estados e contendo ainda o Distrito Fé'dÊ! ·1 
:_.,_. 

ral. "Somos u.r:1 ponto de encontro. Queremos ser também ponto de: chega=-
da e, ªP?S, j �lho, qüe:':'.'Grr.os que Trindade seja ponto de partida para u-
ma caminhada ;:;ic::tis fortalecida das CEBs". . , , , 

'· .... ,,' 

. . . . ....

P2d1·e' Neg�i, ;igário de Trindade, historiou a origem da de'v'a'.;.'.,° __ '_::· 
ç�o ao Divino Pai Eterno, desJA 1843 1 quando· um casal de lavradores 1 

enco:.-1trou um medalhão sirílbolizando a Santíssima Trindade coroando a 
Virgem Maria. Lenhrou-o espírito de hospitalidade do povo trindadense 
e a forma tradicional de alojame::nto dos roneiros, em acampamentos 
(barracas) nos quintais. Falou do "medo" que no começo a comunidade 1 

teve de se::õ.iar um Enco:.-1tr0 dessa importância, mas como, com coragem e 
alegria, todos toparam a parada e se entregaram ao trabalho de prepa-

.., 

raçao. 

Dom C8lsop Bispo Ge Porto Nacional,. fez uma breve saudação 
aos participantes e lei:t'brcu o evangelho do Bom Pastor. Tinha de sair, 
naquele momento v dei 2..;.1�'10 as 99 ovelhas. bem abrigadas nesta Ampliada, 
p:1.ra socorrer a ovelha om dificuldade no Bico do Papagaio (extremo n� 
te do Estcdo) r onde recrudesceram as violências contra posseiros e a
gentes pa['t.orais (o carro d.o padre Josimo foi metralhado por "desco -
nhecidos" , estes dias) • , , . · -

Em seguida, os participantes se apresentaram, por Itegionais ' 
(�er lista em outra folha). Faltaram apenas os irmãos do Nordeste III 
(Bc:.h5.a-Sergi_t>e) . 

Frei Jos& Fernandes, da Comissão Executiva, de Goiânia, lem -
brou çt:2, além dos participantes que se apresentaram, hª 39 famílias' 
de Trindade que, nos basti,_ores, participam desta Reuniao Ampliada, 9-
fen�cEmdo, fréiternalm2n te, alimentação e hospedagem. Lembrou v air:dã. , 
e.:.: +:rês objetivos princi9ais desta Reunião: 1- fazer síntese e balan-· 
ço da caminhada .ào 69 Encontro a�� agora, 2- ?reparar a pauta do gra�
de Encontro de �ulho, ver o que Ja se fez de infra-estrutura e progr� 
,,�ar bem o co�tcÜdo e 2. din5.mica, 3- combinar critérios para ... a �sc��ha 
da Coo!'.'denaçao o.o 69 Enconi..:ro propriamente dito - e, se possivE-�l, Jêl e 
leC1e1: 2lgur:1as oessoas. 

::,Sec.-.tari• do 6� Encoo·uo lntareclesial das CEBI 
GOIÂNIA-00 - Fones: 223-1132 • 223-0758 

Praça Dom Emanuel s/n�. Contra - Cx. P. 174 - 74000. 



PROPOSTA DE PAUTA 

APRESENTADA PELA COMISSAO EXECUTIVA DO 6! ENCONTRO 

1 - CON'rE ÜüO :

- O que aprofundar ?
- Co�0· &profundar ?

2 - ORGAN��I\ÇÃO: 

Coord2nação e &ssessoria. 
Secretélria. 
Anü-;-1ação. 
Li t.urgia. 

3 - O que celebrar? 
4 Proposta de horário 
5 - Comunicação ·· Que material reproduzir ?

6 - Participação dos Índios 
7 - Participação dos Irmãos Evangélicos 
8 - Participação dos Irmãos Latino-Americanos. 
9 Celebração de encerramento. 

OUTRAS PROPOSTAS 

APRESENTADAS PELA AMPLIADA NACIONAL 

- Pós-encontro (corno dar continuidade ?)
Celebração do Ano dos Mártires

- O que podemos esper2r deste Encontro ?
- Cantos (gravação)

Corno serão tratados: bispos, estrangeiros, imprensa, obser·
vadores ?

- Amarração final
- Material (fitas� filmes, fotos, slides ... )
- Relação: 69 Encontro - Teologia da Libertação - Vaticano
- Sínodo do próximo ano sobre os leigos.

Após esséls colocélçÕes, foi elaborado em conjunto, o horário 
para o dia seguinte. 

Estampados no rosto o cansaço e a fome, os participantes di
rigiram-se para as acolhedoras fé:.IDÍlias trindadenses, para-o banho e 
a jant?_, __ voltando às 20 horas para o trabalho. 

Os trabalhos da noite foram coordenados por Manoelita.Em gru 
pos 1 por Regionais 1 foi_ preparada a síntese do relatório do Regional�
tendo em vist.:1 � 

1. Localizar no mapa seu Regional, mostrando as Dioceses on
de� a)- As CEBs caminham (cor verde);

b)- não existe CEBs (cor preta); 
c)- a caminhada de CEBs é impedida (cor vermelha). 

2. Quais os pontos mais fortes da vivência do 69 Encontro no
seu Regional (a nível de lutas, de estudos e de celebra -
ções)' ?

-3. Existe �lgurn outro ponto importante que o seu Rêgi�nal�
taria de destacar ? 

3 

• 
! ' ' 



onais: 
Âs 21 horas realiiofr-se o pl�nário com os relatórios dos eg! · 

NOR1E ! 

O Regional Norte I é formado por três Estados: Amazonas, Ac1. "a 

e Rondônia, e pelo Território de Roraima ··(Duas Arquidioceses, 7 Dioce 
ses e 7 Prelazias). 

Apenas em duas Prelazias não existem CEBs. 

_g mui to grande a dificuldade de comuni_cação, que normalmente· 
e feita por barcos. 

As principais lutas dcsenvolvidéls� Luta pela pesca no D.rn2..zo·· 
nas e luta pela terra ·- existGm r.h.li tos conflitos de terra na região" 
Luta do seringueiro e do por,soiro, e também do índio. Percebe-· se e.!,�:
os grandes incentivam e ocasionam a luta entre os pequenJs. 

Para preparar o pessoal para o 69 Encontro, foram feitos dois 
encontros, dividindo o Regional em d9is blocos: Bloco A: Guajará-Mirirn 
(Ro) e Bloco B� Manaus (AM). � importante destacar que os leigos assu

mem verdadeiramente o trabalho das CEBs. O Regional conta com poucos ' 
padres e isso incentiva o trabalC-o dos leigos. Os Bispos são sirnpáti -
cos ·e abertos ao 'tréibalho das CE.Eis. Há grande abertura do episccpado 
com a presença de Dom Moacyr nc Presidência do Regional. 

Devido ãs dist�ncias existentes entre as Prelazias e Dioceses 
não é possível um trabalho muito unitário no Regional todo. 

Corno Regional, esta· scrã & primeira vez que pcrticipar&. 

NORTE II 

, Regional formado pelos �stados do Pará e Amapá. Cor.ta com 12 
Diocese·s (Prelazias) . Em 11 Dioceses as CEBs caminham, s_endo impedi ·
das e não existem em uma. 

- -

As principais lutas sao. ocupaçao de terra por sem terra ; 
a sindicalização - oposição sindical, posse de diretorias autênticas; 
as lutas pela legalização ·das t rras nu 5.rea urbana e :i:-ural; os movi -
mentas de organizução de colonos (mutirões, cantinas ... ) Associaç�o de 
moradores, a lut pela sindicQlização da mulher em sindic�tos rurais� 
(Nova Timbotena). 250 mulheres acompanharam em frente ao sindicato âS 
conseguirem sua inscrição:: Te:::-ra comunitária nél localidade de lmilz i ·· 
nho, na.Diocese de, Cométá. Plantação comunitária - Quando a pessoa se
muda, fica para. outra. 

A nível de estudos foram realizcdos encontros, seminários so
bre Reforma Agrári.J., ConstituintG, Bíblia e TerrQ, Bíblia e Constituin 
te, .. Tribunal daTerr.J.. 

Celebrações: Em cima dcs conflitos, r,.J.rninhadas G romarias em 
memóriu dus vítimas (mártires do lug�r) r vigília de oração. 

Lt:sr= 1 

(Estado do Rio) 
'' As CEBs .caminham em seis Dioceses: Nova Iguaçu, Friburgo, Ca

xias, Valença, Itaguaí, Volta Redonda. Na Diocese de Campos não 8Xis 
tem CEBs. 

A caminhada das CEBs é ünpedida cm -+-.t'Gs Dioc2.sGs: Petrópolis u 
Rio Niterói. Da Diocese de Petrópolis ainda as pessoas têm coragem de 
s2ii; e se ligar ao trabalho em outros lugarss.- JÓ. do Rio, têm medo do 
Bispo ficar sabendo e ser expulso du Arquidiocese. 

- 4 -



A nível de lutas, foram destacadas: Luta dos sem-terra, solo ur 
·bano, solo rural, sinà.i::::c.J.ismo � desemprego, domésticas.

No 
da 

Foram reali3�dos 2ot�dos s6bre a Constituinte, Bíblia e CEBs. 
Regional foram. colebraclos: os mártires, conquistas da terra, caminha
da Igrej� no Brasii. 

1_,: 

Os pontes _de�:i:.&cudos e considerados impor-tantes pelo Regional ' 
Leste I são: Pouca o -rglÍ:n-i:ú::ção das CEBs a nível Re�ional, maior intercâm 
bio de CEBs nacion.:.ü .npó·s os encontros intereclesiais. 

LESTE II 

(Minas e Espírito Santo). 
33 Di0csses: 30 em Minas Gerais e 3 no Espírito Santo. Todas as 

Dioceses tfütt uma cairi.L"lhú.da de CEBs, embora mui tas numa fase bem inicial. 

gional. 
Há dois anos 03 Bispos assumiram as CEBs como prioridade do Re-

O Leste II estã ·dividido em 7 micro-regionais: 

A) - Micro-re·<:fião do _Nor!}�'stf:: Teófilo Otoni, Governador Valadares - en
contra vãrias d�fiduldades. 

B) - Mic�o-reaião do Bspí�itO Santo:São Mateus e Vitóriu. Caminhada f9�
te, lutas peJ_iJ. terra ·- ocupaçoes com apoio das comunidades. Ví tó -
ria .investiu nu. 2� opçüo .da Igreja: CPT no campo e :P..O. na ci.cl.ade. 
cachoeira� paróquias do interior estão se organizando a ·nível' - ·de 

I .f 1 _., -

>, · CEBs � _n,.,:t cJ·dµc1? 
J 

_n.;:to, térn definiçao. , .-. ·: · Minas· Géta�_d:·' Ent', t.9.r;tb.'.5., a$ :?ioceses tem alguma coisa. Perigo que se 
·:cor're'�,'óh2.inci.'r foê.�-· '1 mo·;,imento" de CEBs. Há Dioceses em caminhada · ' 
-{nà:j..s· ·a,;a'nç·aa·a ( Rt/g'5�ã.Q Ccnt'ro, Montes Claros, etc) , outras errÍ . ·fase

:·· •• ·: 1 .\( :i_�i,pJ�).. .. (Diar,,iêi�-tJn?,,' .f,;:.'1�j:a!1�, são João Del Rei-,. etc)., 

... ,,_:: · L�s: Regiãô '�e. ,são Mateus e do Espíri'to Santo: ·gran,des pro. -
·bl,emas defitc�-rra Rc:í::or-ma'l'�g:tâ·rn1·,"Em MinL1s� muitos problema,s·á.e terra;
'é.{· luta é· 2.. or.gci.�1.j_ zar;ão dos e indica tos ·- Itabira, Coronel Fahri-êiano, ·Re
giao Centro ...

PreparaçRo pera o 69 Encontro: 

- Encontro do Leste em Pouso Alegre em junho/85 - participaçio
de 300 pessoas. 'l'erna: O Povo d:2 Deus na Política, rumo à Terra Prometi -
da. 

- Celebração de abertura por Dom Silvestre em Belo· Horizonte
Celebraç6es de abertura em várias Dio6e�es e comunidades;
Algumas comunid des estão estudando�a cartilha� "Um novo je! 

to de ser Igrejn; . 
-

:.·. - Foi feita uma 6àrtilha com as conclus6es do Encontro em Pou
so Alegre e as Comunidades·estudaram, 

Houve encontro da micro-regi�o centro (400 participantes); 
- Haverá u� cncon�ro da micro-região norte 1 em 9 a 11 de maio;
·- Pretende-::.; realizar um Gncontro em Montes Claros, nos dias'

18 a 20 div,1lgL1ndo o 69 E�contro e as CEBs com as comu'riidades que nao
virao. 

.. ·· Vários estudes sobro' Constituinte, Reforma Agr_5.ria 1 etc. 
- Bonés do 69 Enco�tro.

Pont::is im�anb:::?s para destacar:
o Lesto II_ r

{ 

muj;. t:.� gr:1nde - tem dificuldade de comunicação; e 
uma área de con{litqs; A Igreja 8 tradicionalista (em todos os aspec 
tos); negi3ó'muito pobrG o Igr8ja rica, A Igreja não i�pede, mas não as 
sum�; Leigo ·assum""�· ns CEBs. · 

Lutas·:· p·�·J.él ti�/1'."à.; ár�as de conflitos (Norte e Noroeste) , mui
--- tas mort2s, sindicato; constitµlnte; pol�t�_�a partidá -

ri·a::'0:ssumida pelas comuhida��s .. 
\ . 

- 5 -
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SUL I 

são 40 Dioceses, incluindo as regiões de são Paulo (9 regiões). 
Dessas, 31 têm caminhada de CEBs, 7 não têm e 2 são impedidas. 

Os pontos fortes da vivência do 69 Encontro: 

A nível de lutas� P�sse da terra, Reforma Agrária, ca�inh�da dos õem -
Terra de Sumaré a Sao Paulo, Filhos da terra; da Regiao Sao Miguel, con 
quista de desapropriação de glebas para 4 mil famílias p em Assembléia = 

20/04/86; caminhadas, aproveitu.ndo o terna da CF/86 sobre terra p moradia 
e trabalho. 

A nível de estudos: Carta de aberturu do ano do Intereclesial, encontra; 
nas Dioceses e Regiões peru passar o resultado do Encontro Regional e 1 

continuar a prep.J.ração, utiliz.:ição dos subsídios próprios e o.s da coor
denação do 69 Encontro, Encontro Regional com debates sobre terra, tra
balho, moradia; propostas tiradas do Encontro Regional, em cartilhas 
sobre Reforma Agrária, sindicalismo, BÓias--fri.::is, moradia e trabalho ; 
Encontro dos 70 (fevereiro - dias 22 e 23 em rna±o - 31 a 19 de junho) , 

Preparação do Encontro Regional em agosto para passar os resultados de 
Trindade, mutirão bíblico sobre o terna: terra, moradia, trabalho. 

Celebrações: Dias de encontrões de CEBs e celebrações dus conquistas: 
(Santo André, são Miguel, Santana p Assis, Presidente Pru -

dente, Marília, Tupi Paulista. 
Encontro Arquidiocesano de CEBs em são Paulo 18/05/86 so�

bre Terra de Deus, Terra dos Irmãos. 

Destaques: a) ConstituintG e participação popular - várias dioceses, c
leiçao de urna nssernbléia Constituinte Popular, empossada em fevereiro. 

b) Proposta do Regional: dias de luta pela moradia.
c) Descrição do rosto da Igreja no Regional no Encontro dos

70: - Igreja comprometida com as lutas, eclesiologia da nova forma de 
ser Igreja. 

SUL II 

( PARANÁ ) 

CEBs é prioridade no Regional cf. Plano de Pastoral 84-87, e 
prioridade também na maioria das Dioceses. 

Realidade: As Dioceses que caminham sªo; Curitiba, União da Vi
tória, Toledo, Cascavel, Urnuarama, Campo Mourao, Maringá, Paranavaíp J� 
carezinho, Guarapucva, Foz do Iguaçu, Palmas, Londrinar Cornélia Procó
pio, Apucarz.ma. 

Não existe na Diocese de Paranaguá, é impedida na Di 
ocese de Ponta Grossa. 

Pontos fortes: -- 1 utas 
-

As lutns são reu.lizu.das por movimentos e nao pelas CEBs. 

- 11 sem-Terra' com acampamentos no Oest�, Centro-Oeste e Sudoes-
te. 

- Luta das mulheres (mã�s, domésticas ... ).
- Luta contra des�mprego e u  favor dos fuvelados.
- Luta pura conquistar os sindicutos para que s�jam autênticos.

Dificuldades: O Regional não está vibrando muito com o 69 En
contro. Hu uma certa frieza. O Encontro de Cu.nind� n�o teve continuida
de no Regional.

Estudos: Encontro. Gm 12 Dioceses - 3 Províncias. 
Encontro Regionnl em 3-4 de maio/86. 
Divulgação do 69 Encontro em algumas Diocesesº 
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Destaque�: Celebrações da Romaria da Terra com êxito. 
Vitória dos acampados com garantia por escrito, QO 

gove1:-no. 

Celebrações' especi.ai.s do 69 Encontro: nao foram· feitas º

SUL III 

O Regional Sul III -· Estado do Rio Grande do Sul, é formado ror 
15 Diocesesº Destas p 14 têm sinais de trabalhos de CEBs; não se pode di 
zer que exista uma. Diocc8G que se destaque como um todo na caminhada 0 

das CEBs, m2s qu2 em vãrias Dioceses existem locais (par6quias) se des
i·.ccam dentro das c.:imj_nhadas das Dioceses. A única Diocese que ne.ô se :na 
P-ifesta é Uruguaiana p onde o Bispo parece não dar espaço e ·nem permitiL 
CEBs. 

Os pontos mais fortes de vivência do 69 Encontro no Regional ' 
Sul II são: - Romaria da Terra (Nova Ronda Alta à Fazenda Anóni), os en 
contros diocesanos� çomo ponto culminante p o IV Encontro Estadual de T

CEBs, nos dias 1g a 21 de abril, com 500 participantes. ·A nivel de estu 
doe· destacam-se os estudos sobre a questão da terra na bíblia, bem co= 

mo a mulher na bíblia. A nível Regional houve também o curso sobre Teo-
logia das CEBs, com Clodovis. · : · 

As grandes lutas acontecem sobretudo dentro do Movimento dos 
Sem-Terra (.::1rientamentos de 79 para c5. e a · xistência do Acarnpnmento A
noni - 7º000 pessoas). Tod� a organização dos acampamentos acontece à 
luz da reflexao bíblica, ou sejn, de form comunitãria, partilhada epar 
ticipada. 

-

Tambémv nas associações.de morador�s, sindicatos e movimentos' 
populares as CEBs fermentam e concretizam as lutas a favor dos pisados. 
Outras lutas grandes são u nível de saúde popular, formas comunitárias, 
bem como a questão da moradia na área urbanu. As barragens, que .ameaçam 
40.,20 famílias de perderem ou abandonarem suas terras é outra grande 0 

luta. 

Dianb3 dd.sso tuco, eis algumas das diretrizes a nível FeqionaJ.: 

- As CEBs como eixo renovador d.:i Igreja e da sociedade;
- caminhar coh vontade parn autênticas CEBs, não confundindo

com mov� populares, pastorais especificas, grupos de ora -
çãov etc.

- Agir dentro da comunidade através de diversos serviços, e
e fora, nos movimentos populares, tendo o cuidado de celebrar
sempre tudo isso.

- As CEBs se esforçam para buscar soluções concretas dos pro -
blemas tais como� fornosv hortas, lavouras, lavanderias, as
sociaçõesv fnrmácia cas2ira, etc ... Socializar não somente º 

o saber e o viver, mas também os próprios meios de prudução
isso prcgressivamente, é claro.

- Parn ajudar cJ. sair da reflexão para a prática, · ada melhor qu.�
a troca de experiências.

Em relação à Reforma Agrária: Dar integral apoio ao M·;vimento 
fü,s sum-Tcrra, m 'campo e na cidade, em todas as suas decisões, bem com:J 
ajud�r a organização dos Sem-Terra, cm nossas comunidades e municí�ios: 
celebraremos, nas comunid.J.des, os p.:i.sscs que u Moviment0 dvs Sem-Terra· 
vem dando e, a nível de Rio Grande, c�lebraremos na Remaria da Terra 03

m5.rtires das lutas populares e toda a ca.minh2da em busca da Terra. 

Em relação à Constituinte: No meio rural, assumiremos a propo� 
ta da CPT/RSv abrindo um grande espaço para que os trabalhadores possam 
fazer a sua carta constitucional. 

No meio urbano� levantamento. atraV2s 
das comunidades para V2r quem tem tí_t_u�l�o- d

-=-
e -e�l�e-i�.-t-or ou não, encaminhar º 

� titulação para os que não t�m� debate com os eleitores e depois, se 
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decidir canalizar os votos, e clarear os critérios, convidar os candida 
tos para contato e apresentação das propostas da base. 

·-

Em relação 5 saúde: - Que as CEBs usem todas as experi�ncias 1 

populares em matéria de saúde. 
- Qu2 toda luta reivindicatória v seja por

postos de saúde ou melhoria de atendimento da rede oficicl (INAMPS) 
sLja conduzida pelas CEBs com reflexão de qu� isto é direito do povc e 
naõ fruto _da boa vontade dos gov2rnantes. 

Em relação QS barra9�E�· 

Apoiar todas as decisões e mobilizações dos atingidos, tanto 1 

as que estão em andamento, como as planejadas. 
Ampliar a informação de todas us comunidades u sobre a complexa 

problemática que envolve as barrag2ns. 

O trabalho da mulher: 

Trabalho de saúde - farmácia caseira, conscientizaç�o, evange
lização e promoçQo, melhoria da_alimentação através dos fornos·comunitá 
rios; lavanderia comunit5ri� . .  · 

Assumem as celebrações onde não há padres. Casa do menor, par
ticipam da pastoral operária, associação de moradores; cobrança das prQ 
messas feitas pelos políticos (prefeito �- recebe visita mensal). 

Organizam -se para a participação na Constituinte. 
; 1 � 

SUL IV 

são ,8 . Dioceses. 7 assumiram o trabalho das CEBs. Em cada Di 
ocese foi feito- o levantamento da Realidade Rural e Urbana"· tomando co
nhecimento da s�tuação dos agricultores, das favelas de maior porte e 
de muita migraçao. LevJntou-se lutCTS como� 

- Movimento dos St_;m-·Terrc:1 = 139. 600 fornÍlia sem··tcrrú, num to
t· 1 de 688 a 754 mil pesso�s. 

- 16 acamp�mpamantos com 4.500 f�milias.
- Organização das mulheres trabalhadoras rurais pala sindical!

zação e reconhecimento de su� profissão. 
-· Organizaç�o do solo urbcmo, a pnrtir do 69 Encontro.
- Tentativa de organiznç20 dos pescadores.

OrganizaçRo dos oper�rios.
- Lutu pela demarc3ç3 dü nrea indígena do povo chiwbangue

188 mil h� - conquistn - 900 ha. 
- Luta contra as barr,g2ns (3 binacionais) no Rio Uruguai -165

mil hc inundados, d�sabrig,ndo 40 mil familias. 
- A luta pró-constituinte� município, Diocese, Regional.

Estudos:- Encontro dioc0sano cora Estudos feitos em cima da rea
lidade de cada Diqcese na área rural G urbanu. 

- Assembléia Estadual - 14 e 15 de setembro/85.
- Cartilha Regional - "CEBs, Igreja que nasce do povo".
- Encontro com Bispos, coordenadores de pas�rnl e cin

co militantes, �m agosto de 1985. 

Celebrações: CelGbração de dois dias onde forom escolhidos os 
70 representantes do Inter�clesial. 

Cclebraç�o da carta de ,bertura do 69 Encontro. 

Pontos fortes� Encontro dos dias 14 e 15 de setembro de 1985 , 
onde Indics, operários e o povu·ern geral cele -
br, .. )u e assumiu l compromisso de lutnr em "Bus
ca da Terra Prometid;;,". 

O encerramento do dia deu-.. sc às 22 horas com a oração da noite. 



·. · DIA 25 DE ABRIL - 1986, 

A Ampliada Nacional abriu seus trabalhos do dia as 8 horas com 
a oração comunitária. As 8:30 horas p continuou-se a apresentação dos re 
latórios·dos seg�intes· �egionnisi 

, .,,. 

NORDESTE I 

Todas as nove Dioceses 
As lutas: �9-!�t§��QI: 

tem CEBs. 
pela aplicação:do:estatut� da terra; ocu 
pação de áreas devolutas, luta para impe 
dir a barragem do Castanhão. 

-

na cidade: eL::.�oração de um projeto-·lei p::i.ra urbani 
zaçao e regularização da posse nas fave= 
las, comprom�sso na construção e susten
tação da administração popular, invasão 
de terras . 

• ' ( ·, •í . ' 
·Es'tudos :. · Debates. das áreas de conflito, debates sobre· Consti tu

·, , . J  .,. inte e Reforma Agrária, encontros diocesanos para .dis 
.�, ;� Lf '.'" . ., . · 

,cµtir o tema, xeflexão no rádio. 
Celebrações: Romaria da Terra e Abertura do 69 Encontro. 

NORDESTE IV 

(Estado do Piauí) 
Compõem-se das Dioceses� Campo Maior# Parnaíba, Terezina; Bom 

Jesus, Picos e Floriano -(nestas; já há uma caminhada) , são Raimundo ' 
Nona'to ( estão iniciando ) . 

Pontos de destaque: - O ponto mais forte da vivência do 69 En 
contro foi n.a sexta·-feira de Passos em que foi divulgado o 69 Encontro' 
e lido a ora'ção acompanhada pel.:i população de Terezina concentrada , na 
Praça .da Liberdade_.: 

- Outro ponto forte foi qu�ndo•nos reunimos
dois dias consecutivos para estudar e dGbatersobre todos os documentosv 
do 69 En�ontro que nos·foi enviado. 

- O terceiro ponto forte será nos dias 22 v

23, 24 e 25 de maio pela ocasí-o do 59 Encontro Estadual das CEBs que 
terá como objeti o a preparação do Encontro Nacional das CEBs. 

Vamos estudar sobre os asp8ctos� 
Social: Terra de lavoura, terra de moradia; 
Político: Terra Prometida na Nova Sociedade; 
Fé; Terra Prometida do Céu, 
Temas� Reforma A�úiria, Constituinte, 

Organizaioes de grupos de base, 
Celebraçao da esperança. 

Destaque: 15 de·dezembro� Di� de Repúdio à Violência. 
15 de setembro/86: 1ê RomcJ.ria da Terra. 

As Dioceses do Maranh�o� Bacabal, Balsas, Br�jo,. Cãndido Mendes 
CarolincJ., Capias, Coroatá; Grajaú, Pinheiro, são Luis·e Viana r relata -
raro os seguintes impedimentos: 

.. J: . ·' l'I 

Historicamente a hierarquia do Maranhão nunca se destncou de 
qualquer manei�a ccJ.risrnãtica qu�nto ãs CEBs. Desde 1980 �om Ricardo Pa
glia Pinheiro e o Bispo responsavel �elns,CEB� no Maranhao. Temos uma
equipe provincial;, de 2 � 3 pessoas ae c u- Diocese que se reunem tr�s 
vezes por ano para articular a c�minhado dns CEBs. Os �mpecilhos das D� 
oceses de Viana e Brejo estão maneirando. Em Viana, o 59 Encontro aju -
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. j··· : 

dou a mudar a Ótica e em Brejo, o Bispq_rênunciou. 

Pontos fortes:. Luta pela te��a� 

São_Luis - Pescadores -_Conquista Z-l0,C9�6nia,
Alcantara (contra aeronautiç�.-· base e��acial);. 
Arame, Grajaú (justiçaram o·plstole.iro: ;�'-acampamento) 
Bacabal (mortes, torturas, articulaç�o dos STR do médio mearim) 
Coroatá (resistência nas áreas desapropriadas/ fortificaç�o -
STR) .�·, 

Estudos/ Celebracões: 

- Encontros Diocesanos das CEBs = 7.
- Encontro de veteranos das CEBs em janeiro.
- Reflexão em torno da questão de ir além no engajamerit�.

Ficou cla.ro: -- Continuar ocupando terras ociosas,
- fortificar as lutas sindicais;
- reforçar celebrações ·de má�tirio / Vitórias.

- Encontro Provincial: anual 20 por Di0ces�� O Encontro se au-
to financia. As Dioceses em rodizio coordenam tudd. �m julho do ano pas 
sado uma, parte da reflexão foi sob II as reforrn�s' agrár1.·as II sendo encami-=· 
nhadas: exigência de terra social: demarcação comunitária; recusa de lo 
tes separados. 

EXTREMO OESTE 

Nosso Regional é composto de MT e MS. MT com 7 Dioceses� Cuia
bá, Rondonópolis, Cáceres, Guiratingn, Barra do Garças, Sinop, Diamant� 
no. 

MS com� Campo Grande, Dourados, Jardim ., Corumbá, Três Lagoas,Ce 
xim. 

·,

Tanto em MT como em MS há: caminhado de CEBs, 
rarquia, algumas �stão ainda começando, outras já com 

com ou sem a hie 
muitos anos de lu 

ta. 
' '

Onde ainda não há ·-,caminhnda de CEBs: Corumbá, Guiratinga e Bar-
ra do Garças. 

Nas Dioceses de Sinop, Rondonópolis; Cáceres e Diamantino, há' 
lutas pela terra, com ameaças aos padres, irmãs e agentes de pastoral. 

Em Cuiab5 h� organizações diversas que caminham junto com as 
CEBs: associações de moradores, luta pelo solo urbano, movimento de 
consciência negra, grupo d2 nulheres, grupo de saúde preventiva, mediei 
na caseira. A Paróquia do Rosário se àestaca nessa caminhada. 

Na Diocese d2 Diu.m ntino encontramos organização e Rpoio aos mi 
grantes e movimentos de mulhorcs. Nessa Diocese houve uma caminhada de 
CEBs mui to boa e que depois foi ::i.bafadu. Mesmo assim u CEB. continua.,, .. 

Em geral, a grande problemãtica �a terra. Muita gente estã in�-· 
do para Rondônia. Há muitas �meaç�s d2 morte. ·Há mutta morte e explur� 
Çil.O nos gariTY'·�os. H5 um conflito entre us missionários e,,a FUNAI-;- O mo-
tivo é él linha de trabalho. li. · 

.,-
As áreas de conflito· são� Jauru, Pontes de Lacerda, ·Novq Brasi-

- .,. (-,,. 1.::mdia, Colider. /.-..... �. ···-e 
... - : · ... - . l.� : 

Pontos fortes: Lutas ."u 
Estudo da cartilha, celebrações Gm b.Hmus dt:J regio

0

nu.i:· \'..:Algumas lutas em comum: -terra/ 
. éartilhr1 "O CrÍst5o e ,"1 PôlI tica", assu 

., 

·� I 
r . mida pele Regional; 

. ;lLutas concret�s; denúncias. 
, . Crescinento da cum�,reensãe,. <lo que é CEBs 

. 
!. 

,, 
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• O interesse e a sensibilidade em relação a0 69 Enc0ntro tam-
bém constituem um ponto forte dQ caminhada das CEBs • 

. A participaçê:o avançou mê:!is onde j5 havia CEBs. Houve também 
um despertar onde nau hi::lvia . 

. Há,.por outro lado, apoio ao povo na luta peln terra. 

Dificuidade� Ainda e poder. A hierarquia é tão forte qu� as 
vezes impede a caminhada das CEBs. 

NO ESTADO DE MI"iTO· GROSSO DO SUL (MS): (a nível de lutas) 
------------------------------------

Sobressaem�se eis lutâs junto aos trabalhadores "Sem .. Terr�". H5

no Estado 9 assentamentos com 2.400 famílias. 
Há organização das mulheres em várias Dioceses. . . 

Há luta em favor da safide po�ulai. 
Organização :�indical autin�ica - lavradores e operá�ios. 

Estudos: Constituinter F�_e Polí�ica; 
Cartilhai b Cristão -·e1

; a Política - a nívei Regional. 
' ": ..

Celebrações� Sempre ·acontecem nos encontros de grupos, ani ver--·. 
sár_:\.os !dos. mártires. 

'

. , 

Destaques: Participação· do Índio em reuniões de CEBs nq Estacb. 
Organi·zaçào de assoc"íações nos asse.ntamentos e pe:(! 
ferias. 
Participft,l.ç�o ,-.dos grupos dos Sem-Terra e sindicalis
tas na política partid5ria inclusive com candida �, 
tos. 

' l._; .l�. - 11.·� ... , ( J. � 1 i \ ...:·,:' � ). 
--··-····· ····----------·-- - . 

' i �. -:)( ( . . ( 

· -. ·-; · O Regióh·ai Nordé's'ie Yr bompõ·e;-se das Dioceses: .Natal u Mosso ró v 

João Pessoa; Campina Grande, Cajazeiras, Guarabira, Patos, Olinda e Re 
cife, Naza-ré.da ... Matap· Palmares, Caruaru, Pesqueiru. r Garanhuns v Petroli 
na, Afogados da Ingazeira, Maceió, Penedo, Palmeira dos :Índios. '• -

. Este · Reg.iional abrange os Estados� Rio Grande do Nort_e, Paraib"a!, • . .í 
Pernambuco e Alagoas. ' , , · · 

P.onto's fortes': l_utas o 
.; 

A ·vivência do 69 ·Encontrio não desencadeou l·utas especif ica-s ." -As
lutas existentes nos 4 Estados são consequências da fome p da explor� ·· 
ção, da falta de terra, do desejo d� realizar a Reforma Agrária e -não 
esperar pelas ordens do governo. 

. '
' . ... 

.... ·· :: ) 
' ;. , ' r• ) I ' 

junto 
Celebrações:· - Natal das comunidades celebrado por 3,DiocesGs-' 
com o tema do. 69 Encontro_-.

, , , , :::.,-t-, Mês de maio com o tema� Maria, Mãe das Comunida-
.--,· des. . 

·;· - Caminhadas de solidariedade a posseiros em ·vári
as Dioceses. 

- Cu.minhaqas de_a+eluia pela posse da terra em 2 1 

Dioc�ses-.-'.-.: -- : . - : ..

Estudos� . Assernbl�ias r8alizadas em 10 Dioceses para studo do 
tema do 69 Encontro. . · 

Progr.amâs'' de! rádio dando notícias do interecl'esial.
'·': ' Réuniões da equipe regional de CEBs. · · ·

. . . � 

·· • · : : , . t) 1 i' r �t

• Reunião da equipe regional com as equipes diocesa
nas. i .1 

.. Assernbléci.a,, Regional das CEBs. 
1 '  l • 

,., .. , 
' -
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Quanto aos pontos important8s, o Regional 
·· Organização da equipe r12gional de CEBs.
- Levantillnento da realidade das CEBs ha região º

Estudo da Eclesiologia das CEBs (um novo jeito
��logia uspda nas CEBs) pel2 equipe Regional.
8 Sem�nários de Agentes Pastorais ? conforme as
tar agreste e sertão.

CENTRO OESTE 

Nordeste II destaca� 

1 

de. ser 1greja - metc;-

regioes: periferia,m� 

l • • : r_: .. '. ·._ 

t formado pelas duas Províncias Eclesiásticas: Goiânia e Brasí 
lia, correspondendo a todo o Estado de Goiás e Distrito Federal e ain= 
da a Prelazia de são Fiiix do Araguaia, no Mato Grosso� são 16 Igre -
jas Particulares: duas Arquidioceses, 12 Dioceses e duas Prelazias. 

As Dioceses que apresentam uma caminhada de CEBs i�teg�ada na 
Pastoral de conjunt�·são: Goi�nia, Goiás, Jataí, Ipameri, SÜo Luis de 
Montes Belos, Porto ·Nacional p Miracema do Norte, Rubiataba-Mozarlândia 
Itumbiara, Uruaçu e .são Félix do Araguaia. 

Dioceses com grandes dificuldades para caminhar: Cristalândia p

Formosa e Tocantinópolisº 

Dioceses que não reconhecem o trabalho das CEBs: Brasília e A
nápolisº 

Momentos fortes na. preparaçao do 69 Encontro: L• - .

Abertura, com celebração do VI" Êncontro e1n mui tas Dioceses; re 
alizac;'ao de 4 �euniÕes arnpliadas para, e,Prd5fundamen!:o do tema, "intercâfü 
bio e elaboraçao de propostas, fonn�çao da Comissao Regional de CEBs: 
Assemblóici Regionnl das CEBs. 

Lutas: O ano de prepnração do VI Encontro contribuiu para �ani 
mação e fortalecimento n;:.1.s,·lutas já existentes, tais como: 

1) Luta pela transformação da Igreja com.vistas ao fortalecimento da I
greja que nasce do povo� pelo\Espírito de Deus.

2) Na zona rural� Luta· pela·terra com rcsi�tênci�, soliduriedade a pos
seiros e acampamentos em áreas de conflito, org_aniz<?-ções de bóias =

frias, incentivo à sindicalizaçaõ: mutirões, roç�s comunitárias, CQ

operativas; movimento dos Sem-Te�r0, luta contra projetos do gover
no.

3) Zona urbana� Fortalecimento das lutas�
Pela posse urbana: por sinàicatos autênticos; associações de mcradores
organizaç�o de categorins uprimidas� lavadeiras, domésticas, costurei
r2s p financeir.:i.s .. º, movimento dos professores através do Centro de
Professores de Goiás (CPG); luta específica de mulheres pelo reconheci
rnento dos direitos, da igualdade, pcirticipação em partido político, m�
vimentos populares: pelu saúde, saneamento, moradia, escola, creche,m�
dicina caseira.

Quanto 5s celebrações foram significativas: 

Roma.ria du Terra, Celebração dos Mártires; Abertura do 69 En -
controo 

Quanto ao estudo, pôde-se propiciar uma maior formação polí\:i
ca de agentes e bas<= (lavradores) atr.:i.vés das Ampliadas de 69 Encontro 
através da CPT. 

Seminários, encontros soln0� Consti tuint0 ·- formaçi=to de ph,ná
rios em várias dioceses integrando-s� Q Campanha pró-participação pop� 
lar na Constituinte; sindicalismo; Reforma hgr5ria: aprofundamento do 
t0m� do 69 Encontro em sueis v�rias dimensões, elaboração e estudo das 
du�s cartilhas preparatórias, cursos e estudos do CEBI, aprofundando· 1 

biblicamente a curninhada dcJ.s CEDs. 
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mo 
Após a apresentação dos relatórios foi feita uma síntese dos rnes

e aprofundamento por Roberto van·der.Ploeg.

·SÍNTESE/ AP8ECIAÇÃü DOS RELATÓRIOS DOS REGIONAIS

1. Antes de tudoi ''aprec·iar" os' re_latórios�

- Não sub-cs't'imc1.r: Foi �orn como prin'lei·ro. chute de'sta Arnp1iada Nacionõ.L
* Cria anirnaçao na gente d8 ouvir as histórias, as luta� d�ssa gente 1 

no Brasil afora.
* Indica de certa màne.ira', o rumo que a reflexão/celebração deve tornar

no 6Q· Enco�tro Intereclesial.

Porém, n�o super-estimar e�se retrato p�norãrnico� 
:1. 

* :E: um retrato vago, não nítido.
- Sentimos, como delegados r8gion�is a dificuldade de.representar es

se mesmo Regional, um mundo de dioceses e rcalidàd.es diferentes

4�pois ,·. a dificuldade em �intetizar toda. riqueza de experiªn
cias ·ern .-10 rninutinhos!

* �um retrato dé festa, de um aniversário, todo rnuhdo bonito e bem
ve�tido .. Claro que a g�nte gosta de relatar as grandes conquistas,os
frutos mad'uiós da caminhadn. Só aqui e acolá ·-apàreceu na forma de um
questionamento urna laranj,a podv'-.1', ou azeda, ou tal vez verde.

2. A Caminhada das. CEBs nos _Re.gionais.

. -Se c_olori·r -verde todas as . bi·óceses onde as CEBs caminham, o Era.
sil todo viraria urna mata só. ·' · • 

, r;, , \ 

... Motivo de alegria e esperança. As CEBs - novo jeito da Igreja ser 
:constitui :uina experi�ncia pastoral vasta e ampla. O sal; 'se espalhou na 
terra. Contribuíram para isso, entre outros fatores: 

- ,, 

-·as experi�ncias mais fortes de Igreja-Comunhão;·
·as lutas do povo por uma vida mais digna , animadas pela fé do
povo, ... 

- o apoio d� CNBB; qesde 1974, as CEBs - prioridade.pastoral. Em
muitos Regionais, em grande parte das Dioceses as CEBs são prl
oridade' pastoral.

- os enq:mtros intereclcsiais, suscitando urna articulação em di·
versos n!vGis, abrindo espaço para o __ povo das CEBs se encon
tra�p e suscitan�o urna reflexão teológica acompanhnndo esse
processo.

Porém, a alegria pode s1=r também UIB:'1. euforia, um "oba.,..oba". 
*A ... experiência das: CEBs talv�z seja vasta, mas···não 'é tão profu�

da, , ,enraiz.::ida ·e crescida. Sa.o poucus as Igrejas. qµe ganharam 1 

."um novo rosto" como Igreja Diocesana. 

* A fase é ainda embrionária.,· ou tal vez do ·recém-nascido. Veja 
o grande investimento dos agentes pastorais na formação das 
CEBs e a dependência por parte das CEBs desses agentes. Então 

é uma alegria de pais jovens com seu recém-nascido. são poucas 
as CEBs adolescentes, implicando com seus pais r questionando ' 
os pastores, procurando um relacionamento mais fraterno v de 
companheiros, onde não teria mais "pais", "padres" r todos ir 
mãos (os-agentes seriam mais "parteiros"). Só teria mesmo o 
Pai Eterno. 

* Ass·im mesmo, o momento u.tual ê importante, e um tempo a ser a
p�oveitado para fazer um trabalho sério!

3� A Viv5ncia dó 69 Encontro.

Temos de ver claro o que aconteceu cm função do 69 Êncontro
"viv5ncia do 69 Ehtontro''. O que aconteceu e que deve ser celebrado, P0 
ra que o 69 Encontro seja 11m reflexo du. vivôncif\ da caminhada das CEBs. 

- JlJ -:-.

\... 



O 69 Encontro, su"a vivênci.:1, provocou sim� 

* uma articulação ,q.éls ,CE:l�s . 2n:i:-UÍVEÜ region<J.l.,. diocesano, paroqui-
al .. º . .

· , · 

* estudo, sobretudo sobre o novo jeito e� Igreja ser.
Não dá para avaliar ainda, os efeitos da 2� Cartilha com o te
ma do encontro:· de conteúdo mais político.

* celebrações: de abertura do ano de preparação,
celebrando o tema do encontro p "romarias da terra" 

- cantos
·,·,·, 

O 69 Encontro por certo vai ser a vivência celebrativa da realíàa
do das CEBs em todas suas dimensões de "ser Igreja" ., :, 

l • • 

.. *,;as lutas. ·A,CEB comunidu.de da Célridade, da grande caridade·" do 
serviço político ao mundo: Igreja de Jesus Cristo Libert�dpr� 
-·o problema da terr�,central nos relatórios, questão fundamen

tal, geradora de múltiplos problemas sociais.
- no campo, terra de lavoura: conquistas, ocupações, acarnparnén�

tos, resistência·de·ficar na terra, documentação, luta contra
as barragens.

- na cidade, terra de rnoradia�·invas6es·, as favelas·, a saúde, o
desemprego .... 

- crescimento da organização e participação política do povo� a
participa�ão qtiva do povo nas CEBs, em inúmeros movimentos 1 

·populares, na·scidos para enfrentar cada problernu específico r.
"favelados", "sem-terra" .- "saúde popular"·, "domésticas", 11 6põ' 
sição sindical" .... Lutc:1 por uma participação popular na Cónê 
t.ituinte, estímulo paro. assumir··a política partidár,ia .. , : 1

• • • 

- constatnrnos uma contribuição das CEBs no sentido da. massa dis:c·
persa_de tornar sempre rnai� um :eovo org-':l.nizado, com urna prat�
ca propria e um projeto proprio�

'* as celebrações. A CEB, comunidada da f�, Ja celebração; dél ora 
çao, da Palavra de Deus: Igreja de Jesus Cristo sacerdote. 
- celebrações cncarnaüas na vida do povo, de louvor a Deus P§ 

las conquistas,de preces nas horas de angústia, de solidari§
dade nas vigílius .... 

- nasce um espiritualidaue de viver a fé nos conflitos e nas
lutas.

* n paluvru ., "os �studos' . A CEB cem seu serviço ellucacio:r;ial, urnêl

teflexao em que a vida e a fé - discernirnentc politi�Q � �iscer
nimento ovnngélico - s8mpre t�o ligêJ.dos: Igreja de Jes�� Crist0
profetn. Foram feitos estudos sobretudo sobre:
- o novo jeito da Igreja ser.
- a Bíblia.
- a Constituinte.,
- a Reforma Agrária.

4. Pontos a destacar:

Nos.relatórios apar�cerarn 3 questões quG rnerçcern destaque. 

* em relaç�o ãs lutns: Essas são estimulC1das � encaminha�as por. 
1 

setores pêlstorais (CPT,CPO,Pastor2l rural) G movimentos eclesi
ais (ACR no nordeste), assumiuos por movimentos populnres e seg
mentas c:e purtiuos poli ti cus. F::>i questi•_ina.do como fica a rela·
ç�o entre CED e sotores pnstcrais (intra-eclesiais) e movime� -
tos p JpuL1ros e pt1rtidos p 1 í ticr_ s ( �xtr.:1--ecloaiéll L. li. relaça0'
entre -fé e política � entro suas dcvidns urganiznç0es.

* houve UffiiJ. reclc1maçno Cl_,ntínun 1o pupcü l1 poder cJo clero, em I rr 
·- 14· "'-



granue parte Gesin-::01:essado e atrapalhando a caminhada das CEI3s. 
O choque entre o projeto de uma Igreja-comunhão e o peso atuu.l ' 
de uma Igrcja-cle:d.ccü. 

* Foram destacadas a situação 8 as lutas da mulher na familio, na
sociedade � na Igrejü, que merecem mais aprufundamento.

Ap6s o lanche,·atrav�s de um cochicho, procurou-se definir o 
se pretende do�9 Encontro. Jo50 Carlos sintetizou. 

que 

- celebração.� Lla caminha�a jã feita, das lutas e vitórias, =aa· a
legria, Ga partilha, da mística (animar); úa:solidariedad� in
terna e latino-aillericana.

- cohteiido - aprofun4nrnBnto, terra (Reforma Agrãria)·, solo urbano
� �ra indígena, o�ganizaç5o sindical, pulítico-partiCãria, Cons
ti tui·nte.,; pc.pcd das CEiJs e sua teologia. Uma das maneiras desse
aprofundmnento poG8ria ser atrav�s da troca de experi�ncias si9
nificativas.
continuidade - compromisso (ex� cartas às comunidades 1 às auto

,;.ridades) ,· moções, divulgaçãc. Articulação, .com um mínimo de es 
trutura para a continuação da·carninhnda. 

( ! '

Continuando, Jo�o Carlos Oliv?ri, da Comissão de; cont�fido do 69 
Encontro, apresentou o eix·.) central que perpassa o terna "Povo de Deus em 
Busca da Terra Prometida". 

Este tema, diz João Carl1s, ª herançu de Canind�. Terra que não e 
qualquer terra, mas Prometida por Deus. Pr0messa que foi feita a �braão 
Terra de descendência, de bençRo. 

Terra: refletindo, chegou-se à compreons�o que a terra concreta e 
a terra de moradia .e lavoura.· 

Descendência: liga--se .i:i conquista de uma NOva Sociedade. 
D�nçao: certeza, esperQnça de um Novo C�u e urna Nova Terra. 

Aprofundando o tema, percebe-se que a Promessa é o fio condutor ' 
que liga toda a luta da camj_nhnda à utopia do Reino de Deus aqui e no ceu. 
f: a promessa que costvra tudo� é .a Diblia que tudo ilumin:a. 

-. 1. - primeiro, ·DÍblia e Promessa; 

contro 

- segundo, Reforrou Aqrária (para se ter terra de lavoura);
terceiro, Lutas e Organizaç�o da cidade (para se conseguir ter
.ra de moradü1) ,

- quarto, Constituinte, furrna ue luta por urna Nova Sociedade (foE
ma que se começa a vi 'Jer o novo céu e a nova terra) �
quinto, Nosso Pr jet para �a sociedade de irmaos,
sexto, Igreja dos Pobres, Igreja de Todos,

- sétimo,· a Grande festa do Reino do Céu.

TEMAS PREFERIDOS 

Frei Clodcvis Doff analis0u 478 fichas 
(1.429 .in6id6ncias). Os temas, pur ordem 

19 - CEDs (3 por 4) - 323 

c"!e inscriin:.> para o 69 En- 1
· 

6e preferencia foram: 

29 - Terra rle Lavoura (Reforma Agrária) - 225 
3i - Fé e Política - 225
49 Constituinte - 222
�Q Sindicalismo � 12�
69 Te�rQ Prometida na Diblia - 102 
·7ij Terra do C�u, ra�ão de nessa fC - 88 '89 Terra de Mora.dia - 66 
99 Movimentos Pc-pulç1res - 58

ENCAMINHAMENTOS PRfTICOS 

. ·, 

·
1
· ·.Mar ia de Lo:urdes ZavarGz ., da Comissão Executiva, deu encaminharne!}

t-J aó trabalho de grupos, qucmt,) ao contefiC.--: uo 69 Encontro . 

.. 15 -
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19 - . Cumo aprofundé_1r o .-conteúdo? , 1 

29 - Em quantos assuntos poc.leria ser subdividido· ;iJ.du. aspecto"' de .. 
tema? 

Foram entregues as, propostas colhicas n�s Assembléias AmpliLdas. 

Após o_trab0lho dos grupcs e a apresentação em plenáriú r houvG ca 
l0rosas c1iscussoes. ·'Neste plen�rio_, co0rdenado pelu Pc. Oscar Dec1zzo (as�e 

sor), foram levantadas as propostas sobre o encaminhamentu c.Jo conteúdo ·
ordem da discussio dos temQS e ho�ário ao 69 Encontro. Estas propostas f� 
ram VS:t-ados somente pelos 46.clelegados (agentes e base) de 13 regionais d.ã 
CNGD. 

.Quanto ao conteúdo, ficou decidido: 
�··· - :cada mini-plenário dis6ute 1 tema nos 2 primeiros dia�. No 39

dia encaminha-se as p�opustas.

- todos discutem us tr�s temas (CEDs, Terra, Constituinte) nos mi
_ni-plenários o no "pl0nariêío".

- nos dois primeiros dias, mini-plenários pc,r interesses. No 39 '
dia 'todos discutem CEDs.

A votação teve o seguinte resultadc: 

primeira preposta·� 2 votos 
segunda proposta -'31 votos 
terceira porposta - 10 votos 

Quanto ã ordem das disc�ss6es: ficou decidido: 

- duas propostas a serem votadas:

,f 
. 

:_ . !'· 

. -� . .

- '- . 1 • 

·.',· 

- primeira proposta� CEDS - Constituinte Terra·.
- segunda proposta� Terra - Constituinte CEDs. ··'

·' .

O resultado da s�gunda votação foi o seguinte� 
' •• 1 � • 

• 

- primeira proposta - 30 votos
- ·segunda proposta' - 09 votos 

' .  - � 
O dia terminou com a ora.çac. L6go apos foi projetado o filme '.1 r, -

greja da Libertação". 

DIA 26 DE ABRIL DE 1986 

A abertur·a· dos trabalhos àeste dia deu-se às 8 horas com uma o
ração . Nove mulheres I representando as 1 utas de todas as mulheres: do 
Brasil - do campo e da cidade - animar/3.m o momento da oração. ,r 

Terminada a oração, Sinésia apresentou os pontos que a coordenação 
em avaliação, achou bom cólocar para a assembéia sobre o dia anterior. 19: 
foi positivo a Ampliad� Lbicional ter asswnido a organização do 69 Encontro 
e o assunto central ter sido discutido bastante; 29: negativo foi a base 
ter deixado que os agentes e assessores falassem demais e mon0poliz�ssem a 
discussão, 39 �'a coordenação fez um apelo no sentido que a base assuma mai�,.._ ,
N3.0 ter medo de falar, opi'nar, decidir. · · · 

Quanto ao hor5rio do 69 Encontro foram levantadas·muitas questões. 
Domingos coordenou a discussno das propostas. 

Fundamentalmente a proposta, com pequenas diverg�ncias de m .. ia hQ 
ra a mais ou a menos, era que se tivesse oito horas de trabalho, divididas 
em duas partesv com wn intervalo grande no almoço. Por unanimidade, a a� 
serr�léia aprovou a proposta, deixando à coordenação executiva a respbnsab! 
lid�de d -ncaminhar a organização. 

Dom Pedro levantou o problema do vazio que se fará na tarde de 
segun�a feira. João Carlos propôs. que se pensasse em cantos e apresentaç§ 
�s, na0 css0nciais ao encontro, m3s que poderão preench8r o tempo com 8ntr9 
samGnb."' de quem vai chegando. 

Para os que precisarem c�egar antes do hur5rio previsto para o ! 
nícic, ÀO 
tação. 

69.�ncontrov a Coordenctçao Executiva de Goiânia oferecerá alimen-. '
�.J 

-· 16 -
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. � . Para os que precisarem ch�gar antes do horár!o previsto para o 
inicio_do 69 Encontro, a Coordenaçao Executiva de Goiania oferecerá ali 
�entaçao. Pede-se que os Regionais avisem o horário previsto para a che 
gada. 

Frei Clodovis Boff explicitou clareando os termos BASE e AGEN
TE: 

BASE: Trabalhador assalariado, situado na-b�se da p�rãmide' 
social. 

. ,,• 

! • .  , . • •

Pessoal das CEBs que provém de rné-�os 
populares. 

.J' � - .' 

A G E N T E S: (Bispos·, padres, freiras� .. ) geralmente são à.à 
classe média e fazem opção pela· base. Inserem-se na caminhada, optam : 11• 

por trabalhar com o povo c:1nimand6, · acompanhando, assessorando. Não sã6'·· 
da base, mas estão com a base como escolha. 1··· 

Atualmente surgem pessoas da base (um lavrador por e�ernplo)que 
ficam liberados parc:1 a ação pastor�l. Passam a ser agentes de base. De 
vem ser considerados base, mesmo liberados. 

ORGANIZAÇÃO DO 6� ENCONTRO 

I - EQUIPE DE COORDENAÇÃO: . • • l .J . 

Pe. Marcelino, da coordenação do 59 Encontro, de Canindã, enc� 
minhou ã!S.propostas · de organização e a votação. Lembrou que os 4 mih:i:-pl� 
nários são parte importantíssima do 69 Encontro, talvez a mais importa� 
te. 

a) - Coordenação dos Mini-plenários (se �nc.arregam_ da coordena
ção do conteúdo e da metodologia): 

2 pessoas da base, . , _ 
• ·

1 -� 

1 agente (poderá ser assessor r ou .nao)
Totalg 12 pessoas (8 pessoas da base mais 4 agentes) 

TAREFA: 1) Coordenar os quatro mini-plenários, 
2) Av�liar cada dia e planejar o dia seguinte,
3) Coordenar o plenário,
4) Reunir-se com o Conselho Geral.

b) Conselho Geral;

� formado por:
14 pessoas da base (uma de cada Regional), já incluid0s os 8 coordenado 
res dos mini-plenários. 

4 agentes (da coordenaç�6 dos mini-plenãrios). 
5 pessoas da Equipii::: Execu.ti va do 6Ç> Encontro ( Dom Antonio,. Dom Luis, zé 
jernandes, Marlene, Marcelino). 

1 Qssessor (Beozzo) 

1 IrmQO Evangélico 

l c�ordenador das equipes du s�rviço (Vanin).

c) Terminada a discussQO sobr0 aorganização du coordenação, ç 

Ass.:;mbléia se subdividir em : , ·: · 

- Grupos de
i

s represE.ntuntes dü b.::s'-';
d t Ss·ssores para escolherem os que farã0 - Grupos e agcn os� a e , 

parte da coordenaçao do 69 Encontro. 

17 -



Eleitos da base: 

- Ana Maria Ferreira de Freitas
-- Darcila Lusch 
- Francisco de Assis Freitas
- Baltazar Ferreira Melo
- l\nÍbal Rosa du Nascimento
- Jos& Inácio Persch
- (Salete) Maria Lins Juli�o
-- Domingos Trindade F .. Perei.ra 

Maria Elizabet,da Silva 
Maria Iar-a de �r'aújo, · .. •;: 

Nürdeste I 
Sul IV 
Leste I 
Extremo Oeste 
Centro-Oeste 
Sul III 
Nordeste II 
Norte II 
-�est:,e II
Nordeste IV
Sul I '

· 1 
,, 

.. 

Dirce Zeferino Alve? º 

Antonio .,Ja.�dir Norte I '·'·. ,.') : r• r ... r 

• • • • • • • •  o o ô o • o o-·-· o.' • o o • •• q q o: c;i • • • Sul II
• • • • • • • • • r ..... � • • • _. • • • • • • • • • • • • ·Nordeste III

Agentes Eleitos� Suplentes: .. - .-\ (.t 
-·---

- Jether ·Pereira Ramalho
Dayse Darce

- Marília da Paz Bellini
- Fernando Altemeyer Jr.

' . 

i J! 

PARTICIPAÇÃO DOS lNDIOS ( 9 ) 

João Carlos Oliveri 

Roberto van der Ploeg 
Joana D ; P.rc 

:Ma�o i�rosso do S�l� 1 Guaraní / 1 Kaiowá ,) 1 �adiowel. 
. ,, . 

Santa 

Minas 

Goiás: 

Catarina: 

Gerais� 

2 Ká.ingang.ue •. 

2 Xakriosbo 
2 Xerente 

DO CIMI � ·-· 1 acompanhant2 
1 .:-1.ssessor 

OBSERVAÇÕES� 
,','. ...

�1 ' •' , .. : '· 

índios crist�os e gue mais ou menos participam em ���uní
t

lades�· 

- Luta específic·i pel·1 terr-::i� àntes &--pnlç1yr9:_ do índio sobre ter·
ra; o CIMI enviará documentos sobre a' térra e· ·mapa. ' 

.· ··,

Compromisso das CEBs con a causa indígena, compromisso cone;�-·
to pela demarcu.ção de .. suas terras no documento final. o·· CIMI
poder5 enviar a redação do documento.

- Celebru.çÕes � -· prei,/eriça espontânea ( significativa)
pelos ·mártires 

- pel�s vtt6rias.
1 • '. � 

- P�rticipaç5o nos gxupos a ser decidida nn ocas�ao.

�MPRENSA: 
. r , r 

-· 25 rep6rteres previstos (im�rclnsa fálada, escritn, tcl�visionada).
S-::ila de imprensa (com rn;:iteri.al r inclusive telefones). 
Entrevistas: a) Coletiva: di�riamente 5s 14 horas' · · ·,, (Dispo, c1ssessor, base, estranç<::iro) .

b) individual ( nos intervclos).

- 18 -
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Boletins diários; 
- Credenciamento;

. ··, 

- Jornalistas com a6esso
.. \ .. 

J ' 
·--- .

'. .'\ -· 

,._ .... 

- Jornal mural (noticias
n91) º

aos plenários, 
d8 Igreja I poli tic_a __ :..I1.9ê:i'Ó1Í:éf'l':: e internc.cio 

; .. -1 1 •• 

COBERTURl\ DA AMPLIADA:
' · • I j 

'1 \ �-�. '. , 

- Rádio Difusora d� boiânia;
:. 'J 

o POPULAR, diáLiO de Goiânia; l t '.. � ·, _i ' . 

- Radio Jornal Brasil-Central;
J'orna,l do,B:ca.sil - Diiíriu do RJ,
FS���-,de. S�o.Baulo1-
CEb)'. ·-; CentroirEc. de Do'c. � Inf.
TV:Gb:ú°i ·- (S.BT) d0 GrJiâni-1,

- TV Braiil Central - de Goi5s.

ANIMAÇÃO� ,·. 
:i •·

· 

.. ' 

RJ. 

l \

,·; 1.. 

•• 1 . ' � . 
r . , 1 

,:., • 
• 

' 
' : . 1 ' .... ' i. ' .. 

t . l • � ! ) 

·: .! 

. 1 •. 

. 

� J 1 

Antes '.do Encontro: 1) Re.colher as músicas dos 14 Regi.onai·s pa:rá. Ja '.
zer o e.a-der-no de cantos do 69 ENcontro e ,a "fitu. ·gravada.: i ... ·, l 

.... • ' • • • 1 : • ·•• 
' : .. • • ;· 1 

2) Ao invés de gravar _70 cantos,· a 'equipe,. de a
nimaçS.o escolherá 1 ou 2 por Regionnl, para _colocar na fita'. "· . · ··. _: ., t; 

3) 'No caderno ·de cantos constará. as 70 · letràs'··L'-'
das .. ,músicas. {dos-·Re's'Jti::}nai�) .. mais algumas letf:.-as de músi

°

�as já.consagra -

' ·, 

das :na caminha.da.'.: · 1
' 

;. ', 
, . .  

DURANTE O ENCONTRO: 
·1:_;1

• ·: ' \ l ' � 

. r 
: .•' 

\ ; , 1 ' 1 � , r· 

J..)_ ,;Formar uma equipe de animação geral, formada p�-; · 2 pessoas 
mais) de cada Regional. 

1·1 ! ' ' 

2) Distribuir a animação pelos mini-plen�ri6��--

3) Noites de folclore (por (regionais, por grupos repiesentati
vos) .

1 ., 

(ou 

PÔS-ENCONTRO: Disco com músicas mais cantadas durante o Encontro. 

V '.'"" DOCUMENTAÇÃO� Virgílio· Lorenzetti Júnior -- CEpI. :1,..-.l 

Importân<:';ia da documentação DQO SÓ para O fut'ui:-�, 
1

para a história. 
11 importante Gstarmos -:t-entos em ampliar essa imagem e perceber a docu.i ..:.'. ··i;"· 

mentação também como•' um braço fundament-::il no processo de luta do povo. 

Se preocupar com Ll coleta dos documentos (esc.ritos € audio-visu 
ais), com a organ!za):�o desses documentos (processamentos), e em 0.evol -
ver essa informaçao as comunidades. 

Assim e.nten,d,ida,. documentação p,':ssa a ser um elemento fun'darnchtal, 
um eixo mui to importante na camir1hada viva. dr> povo organizu.do. 

VI -

! .' 

SEGURAHÇA: '\' 

a) Segurança (bens).
b) Segurançq'.- intcligênci� - em caso de penetras.

Encarregados: Mourn pnra a Imprcnsn,
Pe. Roberto para os observadores nacionais e 
E:!strangeiros, 
Fr�i But0 � Rus� p�rn os d�mnis casos. 

·- 19 -



VII - SECRETARIA: 
.J \ . 

A secretaria geral assumirá: 

- Anotações dos grandes plenários e mini-plenários,
- fornecimento-e recebimento de material,

serviço técnico, serviço de redação.

Encarregados: Leonardo e Clodovis Boff, Frei Carlos Mester3 
e Pe. João Batista Libânio .. 

VIII - PARTICIPAÇÃO DOS IRMÃOS ESTRANGEIROS 

O encarregado desta Comissão (que inclui intérpretes e _tradutores) 
e o Pe. Roberto Albuquerque sj. Moura deu os encaminhamentos iniciais v 

em 1984 e 19 85, e, por isso, fez ao plenário um relato do ·andamento. 
Há muitos pedidos de participa�ão (infelizmente a maior parte, de 

agentes - já que o pessoal da base nao pode bancar uma viagem como essa 
sem ajuda). 

Já temos pedidos (ainda não foi feito o convite formal) dos seguin 
tes países: Uruguai, Argentina, Bolivia, Paraguai, Equador,. Colômbia,-Ni
carágua,,El Salvador, Cuba e Guadalupe, e também o México. Há pedidos -

: dos Estados Unidos, Canadá� Holanda, Bélgica, Alemanha e Itália. 5 i. 

Há um� preocupação de não inchar de agentes. Mas é importante es 
tu. participação lêl.tino americana, por isso buscaremos a participação d� 
irmaos do Perd; Chile e Venezuelai Panamá, Costa Rica, GuatemaJ.a, ·Hondu· 
ras; Haiti e RepÚb lica Dom'inicana. . ... :'. 

--�' .Frei Betto enfatizou a i�portância de participação dos irm�os es 
trangefros, que vêem a Igreja do Brnsil como um sinal de esperu.nç:·a. Lem 
brou que, nos encontros anteriores v os europeus e norte-amerir.anos par 
ticipavam apenas como observadores mesmo, com direito apenas :a presençã 
e sem voz; os latino-ameticamos eram observadores com direito à voz 
Dom Pedr_o sugeriu que ·a ·-"voz" dos irmãos estrangeiros, sobretudo os la 
tino americanos, fosse dada numa das liturgias em que se c8lebraria a 
comum caminhada das CEBs na América Latina. 

IX - LITURGIA 

A propostas aceitas foram s seguintes: 
' 

que nu equipe de liturgia haja um representante de ca_da regiü -
nal; 
que entre na equipe um representante das Igrejas Evangélicas, 

- que o aspecto ecumênico esteja presente em todas as celebrações,
- haverá dois grandes momentos celebrati vos. · 

1 Em aberto se esses momentos serão sempre na grande assembléia. Po 
derão alguns ser nos mini-plenários. 

· A Celebração de encerramento foi discutida em folha distribuida
durante a Ampliada. 

X AMBIENTAÇÃO ' "

) ' 

Ambientação e criar clima do encontro, através de c_art,azes, pain� 
is, faixas, etc. 

A equipe articula a ambientaç.:ío , mas não quer leva� tudo pronto. 
Crinr a partir do desenrolar do encontru com n participaçab do povo. 

Representar os Regionais atrav�s de faixQs, com frasP.s próprias 
d� caminhQda da Igreja local. 

Pedimos que os regionais nos mandem ol1.2m1..mtns sirnbúlicus pnr;:i. ca
ract�ri2ã-los melhor. 

- 20 -·
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d. p' 

qU\2 

. . ' . 

-·· .... XI ..::.· LEMBRl\NÇAS bb "19 ENCONTRO 

·' :. 1. 

Pedimos que os regi
_

· ? __ n
_

,
_
ª
_ 
is_ nos enviem frases I?rÓprias . de ,_sua carninha

àté 'o final" de maio o· 1' • ' . 

Os objetos simbólicos poderão ser trazidos junto é::'c'rn os dc:!lc.:g2.dus ' 
vêm o 69 Encontro. . ' ' - ' .  . 

· , 1 r 'j ·: - 'ºJ 
!'''. 1 •• 

., . ; � ! :. J 11 • • l. ••.• ··"' •• � 

. r�: ' �· .. ·' 

27 DE ABRIL DE 1gg5

:·. '., 

'., A'·âbe·rtura do-dia se·dGu·corn áoração ·da M�nhã. Após 9.can·to " .. Ri 
beirão Bonito" 1 D. Pedro informou à Assernbléi·a sobre o· Anó d·os ·!�ártires dã 
Caminhada.,., cele�rando o. 10'?, aniversário do martírio do Pe. Joaó Basco Pen� 
do Burniero. l)..:ce.J,ébraçãq .. será uma,_grande romaria •... os pontos altos serão:' 

:.. ll"de outubro - celebração às 17 'hs. 
- 12 de outubro - celebração (pela' manhã)·.· · 

··· 
.
' ... ,N� .I�r�ja de _Ribeirão Bo�it� será inaugurada

. 
uma ·galeria· dos márti

res durante o Ano dos.Mãrtires_�q.irão várias publicaçõés,inclusive o disco 
dos Mártires da Caminhada. 

oF·;obj eti vo dó Ano dos Mártires :é. mantei:: a memória dos ·nossos Márti
res ·:e nos·! !'evar .. a· assumir o comprbmisso que essa memória e'xigÊ/ :q.e nós. 

A Equipe de Liturgia distribuiu os -temas para as celebrações do 69
Enciontro;ficaftdo para óada �egiorial: · 

·r:. 
. , ; ... 1. 1 ' 

CENTRO-OESTE: - Acolhida e Celebração Final. 

NORTE I ,  . NORTE' II e :NORDESTE IV: - '·MartíriQ.

NÓRbES',j_,É l, _NORP�S;E II e LESTE I: ·- Esperartça. 

NORDESTE III e SUL II: ·Celebração Penitencial. .. 
�ESTE ÍI: Ação de Graças. 

SUL I e SUL II: - Solidariedade. 

;· SUL;,: TV:· Festa , ·comunhão . 
..e: .1 : 

ESQUEMATIZAÇÃO DO CONTEUDO DO 6
º 

ENCONTRO 

� • .i 

CEB.6, Povo de Deu.o em bMc.a da Te.NW. P.twme.,üda. 

DIMENSÕES: 
19 TEMA� CEBs, jeito novo de toda a Igreja ser. 

DATA: 22 de Julho/86. 
Assuntos: 1) Identidad� e missão das CEBs,. · �,

2) Fé e Política;
3) Espiritualidade libertadora �as CEBs e Bíblia:
4) CEBs - hierarquia - -ministerios.

29 TEMA: Luta pela nova sociedade. 

' · ·oÀ.TA: 23 de. Julho/86. 
J • \ .  

Assuntos: 1) Constituinte popular e nova constituição; 
2) Movimentos Populares;e lutas específicas (Índios, ne -

gros , mulheres).
3) Projeto político popular.
4) Mundo do Trabalhador e Sindicalismoº

39 TEMA: Terra de Deus, Terra d12 Irmãos 
DA7A� 24 de julho/86 

Assuntos: 1) Luta pela Terra; Nossa Reforma ngrâria; 
2) Projetos do governo
3) Solo Urbano e Moradia;
4) Terra prometida por Deus.

- 21 - .... . .. 



COMPROMISSOS IMEDIATOS ASSUMIDOS PELI, AMPLII-WA NACIONAL 

Enviar uma cu.rt.:1 de anim.:1ção hos partic;:Jpa:r:ites do 69 Encontro. 

A coordenação do 69 encontro deverá estar em Trindadep na manh3 
do dia 19 de julho, sábàdo. 

, t 

· Escolher uma ou duns pessoas da busc, de cadu. regionu.l pura entre
vistas. Dever5 ser pessoa que tenh� história significativa e represent� 
tiva. Apresentar·-se na hora do credencinmento. 

. . 

Cada regional deverã enviar até o fim de maio de duas pessoas da 
base para integrar a equipe de animação (trazer seus instrumentos musi
cais); outr� pessoa_para a equipe de liturgia. 

"'� . PedÚrios .:aos __ �r�gionnis 
que contém 'o aprofundamento 
ra Prometida, que o façam o 

que· aind4 n�o ��tµdaram -�._segunda Cartilha i

do terna CEBs, Povo de DEUé em �us�a da Ter
quanto antes. 

·, ' 

Cada regional deve chegar ü Trindade: em julho, com seus repr�s�n ·· '' 
ta�tes já cientes da forma de p�rticipação e, por isso,· já distribuidos 

. - . . , : 

entre ·os qbatro plenários. �odos .devem chegar Sijbendo que: 
., 1 ( 

- ·-

- serao aprofundados três 
todos os purtic\pant�s� 
Terra .(2,�u. 24).

temas centrais durante os tres dias;' por 
CEBs (dia 22); Constituinte (dia 23)f·� �- � • .. 1 

�.f. . : � •.. 4 , .. ' . 
.- -·· . . 

cada tema é subdividido em quu.tro assuntos, conforme está expli· .. 
cadÓ néste rnesrnó reiu.t6rio. Cada assunto.será debatido em 4_ pl� 
nários. 

- os plenários dos 4 a�suntos de qadu. dia.devem ter, quanto possf
vcl, o mesmo número da pc1rticipantes. Por 'isso, cada regional '
já traga a relaç�o de seus delegados distribuidos Eroporcional
mente pelos 4 ass,q_n;t.9s de cada dia. Por. exemplo: Os 70 delega
dos de um regional devem ser distribuídos, todos os dias·,. em
turmas de l 7-;-17-18 e 18. Cada turma vai, ca.da dia, para,_ um dos
4 assuntos do terna daquele dia. , · !l,i. 

. ' . 

Em plenárior coordenado p2lo frei José Fernandes, após um �&pido' 
cochicho, foram levantadas propostas pura continuidade da caminhada das 
CEBs. · '·· :, 

Lida e aprovadu a CCTrta dirigid� aos participantes do 69 Encontro. 

Lida n carta de rcpúdic .. :1 sEir l�n"viada ,.ao pref.f?'iyto de Carmo do 
Rio Verde. 

,�Vll.LIAÇÃO 

Atingimos os trGs objetivos a21 _;unpliad<J. Naciona? 

Avaliar a metodologia,, o and:-1.mento d.:1 Ampliada. 

CELEBRtÇÍ\O FINl-iL 
:: 

A Assembléia teve o seu 8ncorrGmento com urna colebrctção cucarísti 
ca, prcsididci. por D. ;'l.nto·riit:., Hibcirei de Oli veiru, ci.rccbisp,J de Goiânia p 

G c ncclebradu pelos outros bispos � padr�s pre;entes. 

' . 1 
,1' 

/, 



Desafio às Igrejas 

A Questão da Dívida 
Externa 

Seminário: Igrejas e Dívida Externa 

CONIC - Conselh_o Nacional de Igrejas Cristãs

CESE - Coordenadoria Ecumênica de Serviço

São Paulo, 28 a 30 de março de 1988 



MENSAGEM ÀS IGREJAS 

Às Igrejas Cristãs encaminhamos esta carta, resultado 
da convivência de representantes àas diversas Igrejas du
rante a Semana Sanca. Nosso encontro deu-se no semi
nário "Igrejas e Dívida Externa", organizado sob os aus
pícios do Conselho Nacional da Igrejas Cristãs (Conic) 
e Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese), em São 
Paulo (28 a 30 de março de 1988). 

Em comunhão e _oração buscamos conjuntamente en
tender o volume da dívida externa brasileira, sua incidên
cia na estrutura econômica do País e seus resultados na 
vida de todos nós. 

O volume parece ser conhecido de todos; na verdade, 
fazer crer que devemos e temos que pagar, é um miro 
que só interessa aos credores. Estudos sérios feitos a par
tir de dados oficiais do Banco Central revelam, no en
canto, que a dívida já foi paga várias vezes. Em 197 3 de
víamos 9,5 bilhões de dólares. Desse ano até 1985 paga
mos 121 bilhões de juros e amortização e, no entanto, acre
ditem, hoje devemos mais de dez vezes do que em 1973, 
isco é, 120 bilhões de dólares. Só isco é suficiente para 
nos fazer crer que algo muito errado envolve essa suposta 
dívida; apesar disso, continuamos pagando como, se de 
faco, devêssemos. E necessário que nossa voz se faça ouvir 
p�r coda parte, esclarecendo e alertando a todos para a 
tnJUStiça que ocorre. 

Outras questões de crucial importância foram também 
escudadas nesta pré-consulta, cais como o faco de que parte 
desses recurso nunca entraram no País (18 a 20%); que 
muito do que entrou forma empréstimos particulares de 
multinacionais (às suas "filiais" no Brasil) incorpora
dos à dívida oficial, apesar de conscicuír.em investimento 
das mulcinacionai e cujos lucros são remetidos às matri
zes sem qualquer imposto. 

No sa atenção deteve- e, no encanto, no fato de que 
a dívida externa é hoje um dos mais poderosos inscru
mencos político de opressão, uma vez que, em função 
de nossa dependência determinam-se as decisões de nos-
o governantes; joga-se pesado na própria Constituinte; 

submetemo-no à p lítica do grandes organi mos incer
nacionai como o FMI, Banco Mundial e o Clube de 
Paris; voltamo-no inteiramente para uma política de ex
portação à cu ta do empobrecimento do nos o povo; en
fim cerno uma políri a rece iva (com toda a ua con-
eqüências sociai ), uma polírica inflacionária de contro

lada que no confunde e deixa perplexos quanto ao fu
cur . o a dependência, a exigência de pagamento do 
erviço da dívida, a ubmi ã à norma do órgão in

ternacionai menci nado , impedem no o projeto de 
1 ngo alcance e, enfim, colhem t talmente a po ibilida-

de de criar uma nova sociedade mais solidária e fraterna. 
Esta política, infelizmente, tem a conivência de muitos 
brasileiros que, aliados ao capital internacional, têm usu
fruído vantagens em todo o processo. 

Confessamos que, como Igrejas, temos permanecido 
quase sempre à margem da discussão deste assunto e de 
suas implicações na vida do povo. Esta confissão impõe
nos mudança de atitude, conversão ao Senhor da vida e, 
conseqüentemente, repúdio a todos os instrumentos que 
produzem e legitimam a morte, especialmente os refe
rentes à dívida externa. 

Importa, pois, irmãos e irmãs, que todas as organiza
ções sociais, e particularmente as Igrejas, que pautam sua 
vida e missão pelo amor a Deus e ao próximo, e pela busca 
de santidade em toda a maneira de viver, se comprome
tam a esclarecer a verdade para não sermos coniventes com 
uma trama pecaminosa que causa mais vítimas que a pior 
das guerras, e violenta as soberanias nacionais de forma 
destruidora. 

Reunidos durante estes dias, sentimos com muita cla
reza tudo isto e, por esta razão, queremos compartilhar 
com as queridas irmãs e irmãos, convidando-os a fazer 
uma caminhada, juntos, de aprofundamento e compreen
são de que o Deus da justiça reprova o modo como os 
países ricos e as agências financeiras, aliadas aos grupos 
dominantes, sufocam os pobres que são a maioria da nossa 
população, mantendo-os numa situação de miséria e 
sofrimento. 

Não se trata apenas de uma questão econômica ou po
lítica, é uma questão de vida ou morte e portanto uma 
questão de fé no Deus da vida, um Deus que, por amor 
à vida, ofereceu seu próprio Filho. Convidamos a todos 
a se inteirarem deste assunto desde o ponto de vista do 
direito que todos têm à vida em abundância, trazido por 
nosso Senhor Jesus Cristo. 

Todos os dados nos mostram que a dívida externa do 
Brasil e de outros países é hoje um dos mais eficazes ins
trumentos da diminuição da vida e implantação da mor
te, instrumento de pecado coletivo, e usurpação do do
mínio de Deus. É um dos ídolos que a moderna fé no 
poder da economia e da dominação coloca no altar dos 
templos onde se cultua o dinheiro e se produz a morte. 
Nós não podemos dobrar-nos diante desse ídolo e de seus 
insrrumencos, pelo contrário, remos que assumir nossa vo
cação de denunciar toda idolatria com seus poderes sedu
tores e sua deformação da verdade e do bem. O poder 
do dinheiro por parte dos bancos, multinacionais, gover-

nos, pessoas e classes privilegiadas deforma o valor relati
vo dos bens materiais em valores absolutos, perante os 
quais se sacrificam nossa liberdade, amor e dignidade. 
Precisamos libertar-nos desses poderes que impedem a 
realização do Reino de Deus entre nós, anunciando que 
só Jesus Cristo é o Senhor diante do qual todos os pode
res, inclusive os econômicos, políticos e militares, de
verão dobrar-se para que sua vontade seja feira na terra 
como nos céus, e, assim, todos renham o pão de cada dia 
e o perdão de todas as dívidas. 

Não cabe que peçamos perdão das dívidas já pagas; 
cabe-nos que os povos opressores e seus aliados reconhe
çam suas dívidas e ofensas, se arrependam e se humilhem 
perante Deus a fim de que possam ser perdoados e ain
da possam viver. Do contrário serão destruídos por seus 

próprios pecados. A nós compete perdoar àquele que no 
devem e nos têm ofendido. 

Por tudo isco é que estivemos juncos e repammo no -
sas angústias e esperança . Se aprouver a Deu , voltare
mos a reunir-nos para, juncos, fortalecermo no so pro
pósico de apoiar os pobres em ua luta pelo pão, digni
dade e liberdade, como parte da mi são de Je u Cri to. 

Que neste momento tão conturbado de no a Pátria, 
so�emos forç�s para assegurar aquela reserva de co°: pro
misso com a JUSt1ça, a paz e o amor a que concreuza o 
próprio Evangelho. 

Paz e Justiça sobre a Nação! 

São Paulo, Páscoa de 1988. 

A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "IGREJAS E DÍVIDA EXTERNA" 

Todos os setores da sociedade brasileira estão se defron
tando com uma questão que atinge profundamente o nos
so povo, principalmente a classe trabalhadora - a pro
blemática da dívida externa. Ela está presente na aguda 
crise que atravessamos e abarca diversos aspectos: o eco
nômico, o político e o moral. Os seus efeitos são gravíssi
mos e o seu custo social se manifesta em termos de po
breza, de exploração e de morte. 

As Igrejas do Brasil não poderiam estar indiferentes ou 
ausentes frente a esse drama nacional. Fiéis ao seu fun
damental compromisso com o Evangelho· de Jesus (ris
co, não lhes é permitido compactuar com essa situação 
de injustiça e sofrimento, sem levantar sua voz profética 
e denunciar as causas e os mecanismos que levaram nos
so País a tão humilhante situação. 

Compreenderam, também, que problema de tal mag
nitude não pode ser tratado, isoladamente, pelas diver
sas confissões cristãs. Exige ação coordenada, fortalecida 
pelo esforço conjunto e capaz de sensibilizar as congre
gações locais. Outros segmentos de nossa sociedade, co
mo os sindicatos dos trabalhadores, partidos políticos e 
diversos organismos da sociedade civil, também se estão 
mobilizando para que a questão da dívida externa deixe 
de ser assunto apenas para especialistas e autoridades do 
governo. Todos os cidadãos brasileiros devem ter conhe
cimento do que significa tal problema, e o direico de par
ticipar nas decisões que venham a ser tomadas a seu 
respeito. 

Dentro dessa perspectiva, o Conselho Nacional de Igre
jas Cristãs (Conic) e a Coordenadoria Ecumênica de Ser
viço (Cese), convidaram diversas Igrejas para, em um se-

minário informal, debater a questão da dívida externa e 
traçar planos de ação conjunta para se posicionarem so
bre o assumo. O seminário realizou-se em São Paulo (28 
a 30 de março de 1988). 

Igrejas participantes 

Atendeu, com entusiasmo, a essa convocatória, um nú
mero expressivo de representantes oficiais das Igrejas, o 
que veio demonstrar o interesse e a preocupação de am
plos setores eclesiásticos com problema que tão profun
damente afeta nosso povo. Certamente que se houvesse 
mais tempo na convocatória e se outras Igrejas tive sem 
tomado conhecimento, com mais exatidão, do alto igni
ficado do seminário, teriam participado dele. Estiveram 
presentes, no evento, representantes das seguintes Igre
jas: Igreja Católica (Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil), Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil 
(IECLB), Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Igreja Me
todista, Igreja Episcopal do Brasil, Igreja Evangélica Pen
ce.:oscal "O Brasil para Cristo", Igreja Presbiteriana Uni
da, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, União 
das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, além 
de diversas instituições de apoio e serviços às Igrejas, co
mo o Centro Ecumênico de Documentação e Informa
ção (Cedi), o Instituto Brasileiro de Análises Sócio
Econômicas (Ibase), o Instituto de Estudos da Religião 
(Iser), o Instituto de Escudos Sócio-Econômicos (lnesc), 
o Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Edu
cação Popular (Cesep ), a Agência Ecumênica de Notícias
(Agen). Participaram, também, assessores na área de eco
nomia e teologia e a direção das entidades promotoras.



Objetivos do Seminário 

Tratando-se de uma etapa de um extenso processo já 
iniciado anteriormente pelas Igrejas, nesse momento, 
buscava-se: 

a) Tomar conhecimento do grau de informação e da
sensibilidade das nossas Igrejas, principalmente do povo 
das nossas comunidades locais, quanto ao significado e 
efeitos da dívida externa; 

b) Aprofundar o debate sobre a questão, na perspecti
va econômico-política, colocando-a num contexto mais 
amplo da ordem econômica internacional; 

e) Dar ênfase à análise do custo social da dívida para
o povo brasileiro, especialmente para os setores mais em
pobrecido� do nosso País;

e) Incentivar o aprofundamento da reflexão bíblico
teológica no trato dessa questão, de forma que ela possa 
também ser enfocada à luz do Evangelho e da responsa
bilidade das Igrejas e dos cristãos; 

d) Preparar um plano de ação conjunta para ampliar
esse debate, principalmente no seio das nossas igrejas 
locais. 

A dinâmica do seminário 

Para alcançar cais objetivos procurou-se criar um am
biente de ampla fraternidade; com muita franqueza e ho-

} 

nestidade de opiniões; envolvidos todos por inspiradoras 
celebrações espirituais, com leituras bíblicas, cânticos e 
orações. 

Inicialmente, os participantes, em grupos de trabalho 
e estudo, prepararam um diagnóstico, ainda que não ri
goroso, do que se sabe nas Igrejas sobre a questão, o que 
gostariam de compreender e o que deveria ser 
aprofundado. 

Efetuou-se, depois, um estudo, muito bem elaborado, 
sobre as causas da dívida externa, mecanismos de manu
tenção, montante assustador, custo social e a inserção da 
problemática no contexto da economia internacional. 

Preocupação prioritária do seminário foi a reflexão so
bre a posição das Igrejas frente à questão. Reportou-se 
a pronunciamentos já efetuados pelo Conselho Mundial 
de Igrejas, Vaticano, diversas Conferências Episcopais, 
Concílios de Igrejas nacionais e internacionais, e organi
zações ecumências. O mais importante, entretanto, era 
situar tal problema face aos ensinos da Bíblia e à luz da 
fé cristã. Aqui estaria a chave que levaria os membros das 
nossas Igrejas a se envolverem fortemente no combate às 
estruturas de injustiça em que vivemos, as quais geraram 
conjuntura tão dramática. 

Convencidos da urgência e do imperativo das Igrejas 
assumirem posição decisiva nesse processo de desvelamento 
dessas estruturas de pecado, delioearam-se algumas pro
postas de continuidade do seminário. 

PROPOSTAS DE CONTINUIDADE 

4 

1) Divulgar a realização do seminário e enviar às Igre
jas mensagem pastoral sobre a questão; 

2) Preparar subsídios e debate sobre o assunto nas suas
diversas perspectivas e níveis ( cadernos, "posters", vídeos 
etc.); 

3) Incentivar as Igrejas, seminários teológicos, institu
tos bíblicos, organismos ecumênicos, a aprofundarem e 
divulgarem reflexão bíblica e teológica sobre a questão 
da dívida externa; 

4) Estimular as Igrejas a colocarem o cerna da dívida
externa nos seus concílios e nas reuniões de suas paró
quias, nos seus programas de educação cristã, nas pasto
rais de grupos especiais, e, se possível, realizarem semi
nários relativos a essa temática, em diferences níveis. Re
comendação especial foi feita ao Conselho Latino
Americano de Igrejas para que inclua a questão da dívi
da externa no temário da sua 2 � Assembléia Continen
tal (!caiei, 28/10 a 02/11/88); 

5) Incentivar as Igrejas a participarem em seminários
e reuniões de outras entidades que debatam o cerna, co
mo forma de ampliar o conhecimento e conjugar esfor
ços, principalmente as que antecedem a reunião de se
tembro em Berlim, do FMI e do Banco Mundial; 

6) O seminário propõe, além das outras medidas, que
o Conic e a Cese promovam um grande encontro das Igr�
jas, com a participação de sindicalistas, líderes comu�1-
cários, políticos e representantes de entidades da soC1e
dade civil, assim como dos organismos ecumênicos que 
estejam tratando desse assunto. Considera importante a 
presença e a participação de representantes de Igr�jas _e
organismos ecumênicos internacionais. Sugere o pnme1-
ro trimestre de 89 como o período mais oportuno para 
a realização desse histórico evento; 

7) Que a questão da dívida externa seja enfocada nu
ma perspectiva ampla da ordem econômica internacio
nal, e na garantia do respeito aos direitos humanos. 



Órgão informativo do MDF 
Movimento de Defesa do Favelado 

Região Episcopal, Belém 
SP Ano III n� 06 

FREI BEITO DÁ RECEITA PARA SOCIAUSMO NO BRASIL 
SOWÇÕES PARA O TRANSPOKI'E URBANO EM SÃO PAUW 

PRIORIDADES DO MOVIMENTO: HABITAÇÃO, SAÚDE, TRANSPOKl'E E EDUCAÇÃO 
MORADIA: O PÃO NOSSO DE CADA DIA 

O BRASIL ESTÁ SE FAVEUZANDO 
- . . 
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"Defendo a 
democracia dos 
ttabalhadores,. 

a socialização dos 
meios de produção 

e a ampla liberdade 
de organização.·" 
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UM OPERARIO PRESIDENTE 

O POVO NO PODER 

PalrÍcio 
Favela V. Unidos - SP 

A vitória da Luizafoi traba/,ho das comunidades, sindicatos autênticos, movi
mentos populares. Foi um voto de consciência do povo. De protesto pintou muito 
pouco. O trabalho deve continuar mais forte esse ano. A propaganda vai ter mais 
serviço onde corre rriais dinheiro. Temos que trabalhar muito mais para eleger 
gente nossa no poder. O Nordeste é que vai sofrer mais porque a força opressora 
é bem maior. 

O presidente tem que ser alguém como a gente, como o povo. O campo e a ci
dade tem que estar junto para apoiar o candidato do povo. 

Eu sugiro: 
1. Formar uma escolinha das eleições nas favelas, bairros, em qualquer lugar,
para ajudar os que não sabem ler e menores de 18 anos;
2. Discutir bem qual candidato vai fazer benefício para o povo;
3. As lideranças devem continuar o trabalho com o povo.

TETO E CHÃO, FEVEREIRO DE 1989 



OHCIE TE· .UOTEEM· 

INA .:z----... ---- POIO�OCUPA

R HEHRlQUE PACHECO 

" 1-..11'!/UfU,,O(JM ;r( 

D.Maria
Sem terra 

Votei no PI'. Trabalhei, lutei e a vitória é de todos nós. Eu acredito muito no governo do PI' porque ele é o próprio povo. 

Por isso o povo tem que dar muita força e lutar junto para resolver os problemas. O povo está revoltado com o governo cor

rupto. Cansado de tanta mentira, só promessas. 
O rádio, a TV e o jornal falaram mal da Luiza até o final. Depois que viram a vitória falaram que foi voto de protesto do 

povo em não votar num candidato com muito dinheiro. 
A gente vê que foi muito diferente. O povo começa a acordar. O trabalho é para eleger o Lula. Tem que ser com tudo. Criar 

um grupo em cada comunidade, bairro, favela,que discuta, trabalhe com toda a força. Fazer novenas, reuniões, slides. Ver 

sempre que os meios de comunicação dizem mentira e verdade. 
Chegou a hora do povo ser conduzido por alguém do próprio povo. Com certeza o Brasil vai melhorar. 

FreiBetto 

O que há de mais importante é a eleição para presidente. O Brasil cresce. Exis
tem grandes possibilidades do Lula, isto é, um operário, chegar ao poder. É um 
fenômeno político. É o próprio povo quem vai comandar a nação. A classe traba
lhadora vai chegar ao poder por via pacífica, sem sangue. Para nós, cristãos, se 
concretiza todo o discurso da Teologia da Libertação, Medellín, Puebla, da opção 
pelos pobres. A prioridade para 89 é a eleição do Lula para presidente. Lula com 
o povo, não só como pessoa.

E sim a proposta que ele encarna, Lula enquanto PT. É a grande novidade. No
vidade na história política internacional: o povo no poder, através do PT. Ele vai 
mostrar que é competente para governar na instância presidencial. 

Um operário no poder simboliza o próprio povo. Porque se identifica com os 
direitos da classe trabalhadora. 

Temos que trabalhar muito, em especial no campo. É urgente a CUT criar 
maior foIÇil no campo. Criar maiores quadros. Uma cur volante. Isso para forta
lecer o projeto socialista no Brasil. Eu vou trabalhar muito para que o Lula seja 
pa:sidcnte. 
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VITORIA DA ESQUERDA 
COMO GOVERNAR. UMA CIDADE CAPIIAUSIA COM UM PROJETO SOCIAUSIA? 

Teto e Chão:Qual o valor da vitória 
da esquerda no contexto do Brasil? 

Frei Betto: Penso que houve a vitó
ria da esquerda, mas a vitória foi mui
to mais do movimento popular. A 
vitória do PT representa um protesto 
contra a política recessiva e repressiva 
do governo Sarney. A abertura de 
uma nova esperança da conjuntura do 
Brasil que está se mostrando em torno 
do PT. Uma vitória enquanto haja 
uma consciência do movimento popu
lar que encarnam uma proposta de so
lução para o país. Mas é muito mais 
no sentimento de que é preciso apre
sentar uma reação, criar uma alterna
tiva de Poder Popular. Encarna-se 
numa proposta de massa, numa pro
posta socialista com base no PT. Uma 
vitória não mais entendida como da
quele segmento de "iluminados" que 
agouravam em vanguarda das massas. 
Mas de uma esquerda que nasce no 
Brasil com raízes populares democrá
ticas, pluralista, aberta às demandas 
populares. Deixa de ser uma esquerda 
aparelista para ser uma esquerda de 
massa porque avança em base ao mo
vimento popular. 

Teto e Chão: Um voto de protesto 
ou avanço da consciência popular?' 

Frei Betto: De um lado de protesto. 
Não há nação que suporte uma in
flação de 30% ao mês, uma perda real 
dos salários. O aumento das doença� 
endêmicas, caso a lepra, tem hoje o 
mesmo índice dos anos 50. Do outro 
lado tem havido o crescimento do mo
vimento popular. É fruto do trabalho 
de muitas forças progressistas, da es
querda, inclusive da atuação de d.Pau
lo em SP. Um trabalho que se fe;
através das CEB's, da PO, Movimento 
Custo de Vida, movimentos de ne
gros, terra, menor, favelas, mulheres e 
todo trabalho sindical. Isso resultou 
no avanço da consciência popular. É o 
novo dado da conjuntura brasileira. 

Teto e Chaõ; A vitória do PT é 
avanço na visão da luta de classe? 

Frei Betto: Nos centros urbanos os 
conflitos se dão com maior evidência. 
Está acentuado como uma razão social 
porque a divisão social no Brasil se 
agravou devido à política econômica, 
os ricos ficaram mais ricos e os pobres 
mais pobres. Segundo, há uma maior 
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abertura no processo político. É 
possível o maior trabalho de conscien
tização. Assim avança a consciência 
da luta de classe. Em terceiro há uma 
total descrença do discurso político 
das elites. A TV não ganha as 

eleições, mesmo com todo poder de 
penetração. O eleitor é capaz de ter 
urna consciência crítica diante da TV 
e do candidato. A Luiza não ganhou 
pela TV e, sim, por compartilhar da 
luta e organizações populares. 

' Teto e Chão: Na cidade, com raízes 
capitalistas é possível crescer o pro
grama socialista? 

Frei Betto: Primeiro é bom ter claro 
que, nós da esquerda, temos uma 
visão que o socialismo só se implanta 
com processo revolucionário. Isso é 
cquivocado. Acho falsa essa visão. 
Em Cuba, URSS, China quando lá vi
-;ito, constato com muita ênfase "que 
precisamos construir a sociedade so
cialista". Em 30, 4-0, 50 anos depois 
ua revolução, o socialismo,de alguma 
forma,dentro de um mundo capitalista 
é uma utopia. Mas é algo que começa 
aqui e agora. O Brasil não começa ser 
�ocialista no momento em que tiver
mos o aparelho de Estado nas mãos. 
Mas sim no momento em que nós sou
bermos estabelecer no movimento po
pular uma política democrática. Esta
belecer na administração prioridades 
sociais. O socialismo vai sendo gesta
uo por uma série de atitudes. Medidas 
como da destruição do aparelho de es
tado burguês e a substituição do apa
relho de estado popular. Assim, supe:. 
ramos a contradição de uma proposta 
socialista dentro de um mecanismo 
capitalista. Ela é tão real para São 
Paulo, como é para Nicarágua,,__ que 
tem,ao mesmo tempo,pluralítico de um 
governo revolucionário. É nesse sen
tido .que vai haver contradições, am
bigüidades. Mas esse não é o único 
caminho. Não existe um caminho que 
é pré-estabelecido, cada país constrói 
-;eu projeto socialista. Não existe um 
caminho que a gente possa dizer 
"bem, nesse dia chegamos ao fim do 
capitalismo e vamos iniciar. o socia
lismo. Santo Agostinho dizia que a 
Igreja é uma velha sempre grávida de' 
si mesma. A Nova Igreja nasce dentro 
da Velha. O socialismo é filho da ve-
1 ha sociedade capitalista. Ele só pode 
,er gestado dentro da velha. 

Teto e Chão: Mas o poder popular 
enfrenta ainda a maioria dos inimigos 
no poder. 

Frei Betto: É v.erdade que há um 
número elevado da elite no poder, 
exemplo na Câmara - SP. Mas deve-se 
trabalhar com uma política de mobili-
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zação popular. É a garantia de Luiza 
governar com o povo. Segundo é fa
zer uma política de publicidade da 
administração. Dizer ao povo as me
didas que são tomadas. Os problemas 
são de responsabilidade do povo, não 
só da administração. O povo decidir 
quais problemas deve resolver primei
ro. Exemplo: fazer uma obra em um 
bairro, sendo que não há verba para 
isso. É preciso dizer ao povo. A cami
sa de força que enfrenta vícios, es
quemas do sistema capitalista, é a mo
bilização popular e a transpuencia da 
administração. 

Teto e Chão: Autonomia plena dos 
Conselhos Populares do governo pe
tista? 

Frei Betto: O ponto mais nevrálgi
co é como estabelecer essa relação de 
autonomia. Evitar dois governos para
lelos. Porque a direita, pelegos, opor
tunistas tomam conta. Autonomia ple
na, porém sem transferir todo poder 
·de deliberação. O PT deve manter
suas diretrizes. Isso para evitar que
pessoas pelegas queiram ser vereado
res lançando sua plataforma usando os
conselhos.

Teto e Chão: Conselhos Consulti
vos ou acima de tudo deliberativos? 

Frei Betto: Conselhos Populares 
não podem ser confundidos com os 
movimentos populares, mesmo com 
aqueles que têm uma proposta, uma 
prática igual ao PT. Os Conselhos não 
podem absorver os movimentos. Os 
movimentos são o sistema nervoso ·dos 
Conselhos. Ambos devem se manter 
autônomos. No entanto, no Conselho 
pode · ser eleito dirigentes do movi
mento. Dona Maria, sem muita expe
riência, se for eleita em Assembléia 
para o Conselho porquê luta, organi-. 
·za, lidera o movimento, ela tem a
mesma representatividade dos demais.
Os Conselhos não são meramente
consultivos, fiscalizadores, mas de
vem determinar prioridades, obras e
deliberativos sem chegar a um poder
paralelo. Seria desrespeitar o mandato
popular, do partido do Povo, o PT.
Em Diadema, Gilson Meneses traba
lhou com uma equipe de 250 · a 300
conselheiros. Decidiam até o orça
mento. Visitavam e priorizavam obras.
Faziam crítica e autocrítica. Esco
lhiam o bairro mais necessitado para
uma determinada obra, sem desmere
cer o outro. Havia uma compreensão
porque se discutia juntos.

O Conselho deve discutir o orça
mento em cima de prioridades. Por is
so que os membros do Conselho não 
podem ser só petistas. Todas as 
facções populares devem estar aí re-
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presentadas. Mas a hegemonia do PT 
e as diretrizes devem ser mantidas. 

Tem e Chão: Educação, saúde, ha
bitBção, transporte, bases sólidas para 
�vemo popular? 

Frei Betto: São as prioridades so
ciais para a cidade, com mandato po
pular, social. Educação é fundamen
tal. Através desse trabalho acontece a 
mobilização popular. A saúde é prio
rizar a vida das pessoas que vão mor
rendo e reverter o quadro de calami
dade que se encontra o país nesse 
campo. O transporte de massa tem so
lução, como o da habitação. É só to
mar medidas não muito despendiosas, 
com custos elevados. O trabalho da 
população é indispensável. Jânio ad
ministrou a cidade em função de uma 
pequena minoria que habita o centro 
da cidade. Na periferia se criou um 
caos. Priorizar esses campos, com 
medidas criativas de fácil solução, é 
reverter o quadro de miséria que asso
la o país. Considero prioritário uma 
campanha de alfabetização de adultos 
porque pode ser a artéria principal de 
um trabalho de m'->bilização popular. 
Na Nicarágua, o governo popular ado
tou medidas simples péµ1i resolver es
ses problemas. No t:ran,Sporte, por não 
poder comprar ônibus, ele adotou um 
sistema escalonado para ir trabalhar, ir 
na escola. Ao invés de todo mundo 
entrar no mesmo horário, fez horários 
diferentes para os alunos, comércio, 
fábricas... São Paulo também precisa 
de medidas práticas, simples, criati
vas. O trabalho da Igreja me parece 
que é de disponibilidade e uma pré
disposição de colaborar com o manda
to popular. Isto porque tem suas raízes 
e participação nos setores populares. 
Tem sido responsável, como uma 
espécie de sementeira de lideranças, 

pela formação de quadros no movi
mento popular, sindical, político. Essa 
identificação Igreja e administração 
tem sido construída na necessidade de 
reverter os rumos da história do país. 

Teto e Chão: O poder popular deve 
interferir nos meios de produção? 

Frei Betto: Eles devem estar nas 
mãos do Estado. Banco, metrô, ener
gia elétrica, água, não tem sentido es
tar em mãos de grupos privados. Gru
pos privados ainda controlam os 
meios de produção. O Estado não tem 
ainda como arcar com esses meios. É 
demagógico afirmar o contrário. o·

que precisamos. é avaliar qual é o ní
vel de operância e qual é de inoperân
cia desses meios de produção. Quais 
os meios eficientes e deficitários e 
quais as condições em que a prefeitura 
se encontra. A questão da estatização 
deve ser analisada dentro de um 
princípio geral. 

Teto e Chão: A defesa da democra
cia supõe diálogo com os grupos pri
vados? 

Frei Betto: Em primeiro lugar a 
prática democrática supõe a efetiva 
participação dos movimentos popula
res na decisão da administração. Aí os 
Conselhos Populares devem ter real 
participação. Ela não é apenas um 
discurso como tem sido sempre a prá
tica do PMDB e PDS. A prática de
mocrática se efetivou na escolha da 
Luiza à candidatura da prefeitura. As 
bases escolheram. Isso tem que ser 
preservado. O gabinete não deve apri
sionar a administração, conceder só 
audiências privadas, mas estar junto à 
população. Ao mesmo tempo, o diálo
go deve haver com todo mundo, com 
a Marinha, Exército, Aeronáutica. 
Não devemos mandar recado para 
ninguém. Mas o princípio do PT deve 
ser preservado para a defesa popular. 
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CONSELHOS POPULARES DE SAÚDE 

DONAS DE CASA NO MOVIMENTO 

. ..Nós mulheres da periferia de São 
Paulo, Zona Leste, estamos organiza
das num grande Movimento de Saúde. 
Em 96 bairros há um grupo de donas 
de casa que atua junto às necessidades 
de saúde. Nós formamos em cada 
bairro um Conselho Popular de Saúde. 

Nós somos conselheiras bem esclare
cidas, politizadas com a tarefa de 
transformar as coisas. Nos Conselhos 
temos claro que não basta rei vindicar 
só. Queremos melhorar o atendimento 
médico na periferia, aumentar a quali
dade de serviço que a gente recebe. A 
garantia de que o atendimento seja 
'bom. A tarefa de fiscalizar é trabalho 
da Secretaria. Mostramos para a nossa 
gente a diferença entre um Posto de 
Saúde, Centro de Saúde, um hospital. 

Como chegar na Secretaria, falar com 
o secretário, afinal como chegar no
poder. Hoje a gente não fica só me
xendo as panelas em casa. Na parte da
saúde somos Conselhos fortes, repre
sentativos. Isso que a mulher prefeita,
Luiza, precisa. Com ela no poder as
pessoas pobres, como nós, se sentem
no direito ge participar mais, de co
brar mais. E uma cobrança justa e te
mos certeza de que ela sabe disso.

Nós vamos trabalhar com a Luiza 
porque ela é como algué91 de nós. 
Começou a luta conosco. E migrante. 

É sofrida. A polícia bateu nela, como 
muitas mulheres apanharam nas ocu
pações de terra. Nós consideramos 
que ela estando no comando da prefei
tura, o próprio povo está governando. 

A PRÁTICA 
DO CONSFl.JIO POPULAR 

Nós mulheres formamos o grande 
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Movimento das Donas de Casa, bem 
nutrido, estruturado ao longo dos 
anos, mais voltado para a sáude. Em 
1979, no Jardim Nordeste - Zona 
Leste - SP, junto com um grupo de 
estudantes de medicina e o pessoal li
gado à Igreja, criamos o primeiro 
Conselho Popular .. Hoje existem 76 
Conselhos Populares de saúde, todos 
ligados ao Movimento de Sáude. Na 
última eleição para a escolha de 1.500 
representantes votaram cerca de 100 
mil pessoas. Os Conselhos são reco
nhecidos pela Secretaria de Saúde do 
Estado. Em cada Conselho são eleitos 
20 dirigentes. A coordenação que co
ordena a atuação dos 76 Conselhos é 
escolhida através da eleição direta de 
um nome em cada uma das 12 regiões. 

Outras 10 pessoas de compromisso 
com o Movimento são indicadas em 
Assembléias anuais. Graças aos Con
selhos Populares, conseguimos a 
construção de cinco hospitais na re
gião e vários Postos de Saúde. Nós 
queremos nos manter autônomos da 
.administração mesmo que seja do PT. 

Porque nos Conselhos participam gen
te de outras tendências: PT, Igreja, 
outros partidos. Nós ainda não pode
mos afirmar que na nossa região haja 
um Conselho Popular único. Há o tra
balho democrático, voluntário, orga
nizado na área de saúde. Quando 
houver conselhos de transporte, edu
cação, habitação etc. todos reunidos, 
aí sim. A brecha para montá-los está 
ali, com a ascenção da Luiza ao poder 
o povo vai se mobilizar. Nossos Con
selhos de Saúde podem mostrar o ca
minho, mostrar a nossa prática. Ape
sar de sermos um bando de donas de
casa estamos empenhadas a criar con
dições de vida para nós e nossos fi-

lhos. O nosso movimento já é um 
Conselho Popular. Porque nossa prá
tica é consultiva, organizada, com ob
jetivos claros e interferimos nas de
cisões. Então já estamos praticando o 
poder popular numa situação do povo 
bem localizado. Temos poder popular, 
temos poder local. É a própria Luiza 
que diz que tem que ser assim. V amos 
cobrar do PT com mais entusiasmo. 

OS OBJEITVOS DO 

MOVIMENTO 

V amos eleger os Conselhos de 
Saúde, distribuído por toda Região 
Leste-SP: 

l. Trabalhar por .melhores con
dições de saúde e pela redução da 
mortalidade infantil. 

2. Exercer o controle popular sobre
os órgãos públicos, fiscalizando a 
qualidade dos serviços prestados e 
participando nas decisões que são to
madas na área de saúde. 

3. Reivindicar mais verbas para a
saúde e que os recursos do Inamps se
jam utilizados na rede pública e não 
nos convênios particulares. 

4. Lutar contra a medicina de lucro
(hospitais particulares com fins lucra
ti vos, hospitais contratados, convê
nios, medicina de grupo). 

5. Lutar por um sistema único de
saúde, público, gratuito, e de boa qua
lidade, garantindo o acesso a todos e 
controlado pela população organizada 
em Conselhos de Saúde. 

Ainda estamos longe do ideal, mas 
já é alguma coisa. E se conseguimos 
essa alguma coisa foi porque luta
mos". 
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DO CAOS AO ADEQUADO SERVIÇO 

AO TRABALHADOR 
Em estado de falência. Estamos fa

lando do transporte em São Paulo. Em 
especial ao que está sob a responsabi
lidade estatal - a CMTC. A Compa
nhia Municipal de Transporte Coleti
vo enfrenta uma dívida de 48,5 bi
lhões de Cz$. Dívida, essa, herdada 
dos governos municipais desde sua 
criação, sofrendo um grande acúmulo 
na administração Jânio. 

A desestruturação, o estado caóti
co, o rombo financeiro, têm sido ge
rados pelos governos do estado bur
guês (Reinaldo de B., Covas, Jânio) 
em conjunto com o setor privado. 
Existem em S.Paulo dois grandes gru
pos que dominam praticamente todas 
as 33 empresas de transporte. São 
eles: o Grupo Ruas e Renê Constanti. 
Todo o sistema de transporte transpor
ta por mês 52 milhões de pessoas e 
por ano atinge um número de 
624.296.000. A C�C tem apenas 
28% do total da frota, enquanto o se
tor privado atinge 72%. A média men
sal de arrecadação chega a Cz$ 7,8 bi
lhões de todo o sistema. 

A FATIA MAIOR 
É DO SEIUR PRIVADO 

Se não bastasse os 72% da ope
ração do sistema, a CMTC tem que 
fazer toda a implantação de todos os, 
recursos práticos do mesmo sistema, 
como os abrigos, paradas, as guari
tas ... Mas o setor privado não se con
tenta só com isso: quer mais. Esse 
mais lucro, lucro e lucró se efetuou no 
governo Jânio. Ele, no início de sua 
administração, vinha tendo muitos 
problemas para a obtenção de verbas 
para as grandes obras públicas (túneis, 
viadutos, praças ... ). A saída foi limpar 
a CMTC do orçamento anual, e criou 
a chamada taxa de gerenciamento on
de, das empresas com linhas mais 
rentáveis, era recolhido 45% e, das 
com menor renda, 15%. As empresas 
alegavam com isso não suportar tal 
taxa. Passa então a ser renegociada. 
Teve um período em que era cobrado 
10%. Em outubro de 88, em função de 
favores pessoais, Jânio extingue essa 
taxa. A CMTC está falida. A dívida é 
com os mais variados gastos: um ano 
sem pagar o lapas, pneus, frota de 
ônibus. Por fim, para justificar a dívi
da, Jânio diz que diminuiu em 200 mil 
o número de pessoas que tomam o
ônibus. Sabe-se que cresceu a frota e
aumentou a população. Em tudo isso o
que sempre agravou a situação tem si
do o setor privado que passou a ser
isento de qualquer taxa e a CMTC só
sobreviveu da tarifa. Para 89, não
existe previsão nem de 0,5% no orça
mento.

MEDIDAS URGENTES 
1. De imediato fazer um levantamento
do custo real: tarifa, óleo, pneus, pe-
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ças, mão-de-obra, n2 de passageiros ... 
2. Fazer valer o vale transporte, que
ainda hoje está subutilizado. O traba
lhador não sabe como se valer dele. O
setor comerciário é que mais dificulta
pagá-lo aos funcionários. Os sindica
tos, por pressão, obrigam as indústrias
e o governo estadual não o fez valer
ao funcionalismo, enquanto o governo
municipal (gestão Jânio Quadros) nem
sequer o implantou.

3. Ecitatização gradativa do transporte
coletivo. É essencial para a sociedade
como um todo. O estado deve gover
nar e assumir o transporte coletivo
com efetivo controle, isto é, controle
da operação do sistema.

4. O trabalhador é prioritário. O em
presário vai ser remunerado pelo ser
viço prestado e não pelo número de 
passageiros. Haverá um controle de 
toda a receita do empresário. A 
criação da "caixa única" para a arre
cadação dos passes. Assim favorece 
que o trabalhador tenha um ganho de 
renda com a comercialização de pas
ses. Para isso será fomentado a com
pra e a venda dos passes e diminuir o 
pagamento na catraca em dinheiro. 

' Quem compra nos locais de venda da 
CMTC, terá uma abatimento de passes 
todo mês. 
5. Participação popular - O programa
de Trabalho-Secretaria-Conselhos Po
pulares vai determinar a ação política 
do PT, segundo as próprias diretrizes 
do partido. Desde a fiscalização, co
brança até controle. 

PORQUE O 1RANSP0RIB 
É PRIORITÁRIO 

1. O transporte está relacionado
com o quotidiano do trabalhador, e 
como se encontra é um estado de ca
lamidade pública. O custo do orça
mento do operário é de um terço para 
a locomoção. O ônibus está ligado ao 
operário o dia todo: com o bolso, des
canso, com a vida. 

2. Há uma maior politização com a
democracia, com a sociedade como 
um todo.· 

3. É um processo que desemboca
para o projeto socialista. 

4. E o poder local de democrati
zação. Cria possibilidade do partido 
apresentar uma nova prática, um pro
cesso educativo. 

"Assumindo, com mecanismo de 
controle popular do transporte, a res
·ponsabilidade pelos serviços prestados
pelas empresas e remunerando-as de
acordo com os equipamentos, obri
gações trabalhistas e critérios de qua
lidade que caracterizam cada empresa
do setor, o münicípio de São Paulo es
tará não apenas recuperando a prerro
gativa de reorganizar o transporte co
letivo. Estará também. assumindo a
responsabilidade urgente de reorgani
zar o espaço urbano, onde o transpor
te coletivo tem o papel fundamental
de garantir ao trabalhador o direito de
circular livremente", afirma Tereza
Lajolo, secretária de Transporte Mu
nicipal - SP.

A STIUAÇÃO EM QUE JÂNIO DEIXOU A CMfC 
(segundo dados fornecidos pela nova administração) 

DESPESAS 
Cz$ 20,3 bilhões, em janeiro. A arrecadação prevista para o mês é de Cz$ 5,4 bilhões. 

FUNCIONÁRIOS 
26 mil. Quando Jânio assumiu (1986), eram 19 mil. 

FRCYfA 
3.549 ônibus. Quando Jânio assumiu, eram 3.030. 

DÍVIDA 
Cz$ 28,6 bilhões (vencidos até 31 de dezembro passado), sendo Cz$ 17,2 bi referentes a encargos de 
empréstimos e financiamentos, Cz$ 4,7 bi da dívida com fornecedores, Cz$ 1,7 bi em encargos tra
balhistas e sociais e Cz$ 5 bi, a preços não corrigidos, devidos aos empresários de ônibus pelo reem
bolso de passes e vales-transporte. 

FRCYf A PARALISADA 
609 ônibus estão fora de uso por falta de peças de reposição. Esse número é sete vezes maior que o 
limite de tolerância da empresa em situação regular (cem unidades). A cada d,a, a empresa vem regis
trando uma paralisação média de 60 ônibus, por falta de peças sobressalentes. 

PEÇAS 
Dos 20 _mil itens, 4.600 estão com estoque zero. 

ESTOQUE DE SEGURANÇA 
(peças, pneus e combustível) - Normalmente mantido em US$ 6,5 milhões, é hoje de US$ 2,5 mi
lhões. 

COMBUSTÍVEL 
Estoque mensal regular de óleo diesel, de 120 mil litros em cada garagem, está reduzido em 50%. 
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MORADIA: 

O PÃO NOSSO DE CADA DIA 
A atual situação em que vive o po

vo brasileiro é de profunda discordân
cia e revolta, uma vez que a vida des
te povo é fortemente regida pelo sis
tema capitalista, cujo princípio é favo
recer a burguesia, explorar a classe 
dos menos favorecidos (que corres
ponde a maioria da população), impe
dindo-lhes prioridades em suas neces
sidades básicas (moradia, saúde, ali
mentação, trabalho, escola ... ). 

A Constituição se transformou em 
esperança para o povo. Mas embora 
tenha havido muitas conquistas, ela 
não trouxe em seu bojo o avanço de 
maior necessidade: a reforma agrária. 
Decisão que impediria muitas pessoas 
de deixarem suas terras para tentar a 
vida na cidade grande e viver em con
dições subhumanas, situação cuja 
tendência é cada vez aumentar mais, 
tendo em vista a atual conjuntura. São 
Paulo é o maior exemplo desta reali
dade. Sabemos que boa parte da popu
lação, que são os verdadeiros constru
tores da cidade, vivem em cortiços, 
favelas e até mesmo nas ruas embaixo 
de viadutos e pontes. 

Insatisfeitos com essa realidade, 
vários grupos estão se mobilizando na 
tentativa de denunciar a situação de 
injustiça e encontrar junto ao povo 
respostas que venham contornar essa 
problemática. 

Nos dias 23, 24, 25 de setembro de 
1988, no salão comunitário da Ponte 
Pequena, aconteceu a Semana da Mo
radia, que teve como objetivo desper
tar o interesse dos moradores de corti
ços, favelas etc., a encontrar respostas 
que venham fortalecer a luta por uma 
vida melhor. 

Tendo em vista a dificuldade de 
organização do povo e o forte poder 
dos proprietários, sente-se a urgência 
da formação de mais agentes que ve
nham se comprometer com este traba
lho. Dentro desta temática, no dia 23 
às 19h30, ocorreu o primeiro encon
tro, cujo tema foi: Como Trabalhar 
com o Povo (cortiço), tendo como as
sessora a companheira :Nesca, do Ins
tituto Cajamar. 

Sábado dia 24, houve o que pode
mos chamar de "termômetro": a troca 
de experiências entre os moradores de 
cortiços, favelas, Cohab, sem terra, 
loteamento clandestino e sem teto de 
rua. Na oportunidade, foram expostas 
as dificuldades que enfrentam a nível 
de moradia, como também os cami
nhos que estão buscando para tentar 
solucionar os problemas. Fermino Fe
cb.io aprofundou e denunciou a falta 
de uma política habitacional que aten
da as necessidades da população, res
saltando com isso a necessidade de 
uma maior organização em vista deste 
objetivo. 
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Na parte cultural, tivemos o anima
do forró da moradia, que contou com 
a presença de Luiza Erundina e 
Eduardo Suplicy. 

No domingo, dia 25, ocorreu uma 

grande caminhada pelas ruas do bair
ro. O povo nas ruas denuncia e aponta 
caminhos. Nesta caminhada, relem
bramos do povo no Egito que faz esta 
mesma caminhada em busca da terra 
prometida. 

Depois, tivemos a festa popular, 
onde o povo teve a oportunidade de 
mostrar o que sabe através da música, 
da dança e também do repentista 
Francisco, que deu um verdadeiro 
show, fazendo a platéia chorar. 

Sentimos em cada rosto, em cada 
gesto das comunidades presentes, o 
grande sonho e a esperança de uma 
vida melhor e de conquistar, na luta e 
na garra, a moradia para todos. 

Como parâmetro e sob o tema 
"Moradia: o Pão Nosso de Cada 
Dia", a Comunidade Sagrado Coração 
de Jesus e o Centro Gaspar Garcia de 
Direitos Humanos, editaram um vídeo 
que servirá de estímulo para prosse
guir a luta por melhor moradia para o 
paulistano. O vídeo está à disposição 
dos interessados. 

Romilda e José Vieira

Centro Gaspar Garcia de DH

CATANDO A VIDA ENTRE OS PAPÉIS DA RUA 

UMA INDÚSTRIA DE 49 MIUIÕES DE DÓLARES 

Somos milha.res de· trabalha.dores no reaproveitamento de papel e papelão. 
Produzimos 40 milhões de dólares por ano ( 32 bilhões de cruzados). 

Dados do Boletim /OE-janeiro 1988 

HORÁCIO 
21 anos 
3 anos na profissão 

• Sou um trabalhador como todos ç,s
outros.
O nosso Jornal será importante para a
união entre nós, os catadores de pa
pelão.

D.CIDA
49 anos
8 anos na profissão

• Antes vendia limão; a prefeitura
perturbava muito e tinha prejuízo. Ca
tando papelão estou melhor.

DAMACENO 
20 anos 
2 anos na profissão 

• O catador é um cidadão, é trabalha
dor igual aos outros. Quero evoluir e
desejo o mesmo aos outros catadores.

REGIANE 
14 anos 
6 anos. na profissão 

• Acho uma profissão bonita e não te
nho vergonha, tenho muitos amigos
nas lojas.
É bom ter nosso jomalzinho para mos
trar aos amigos.

SÉRGIO 
28 anos 
2 anos na profissão 

• É importante esse jornal para repre
sentar a nossa moçada, a categoria,
para que os outros vejam que não so
mos pessoas más.
Já fui borracheiro e metalúrgico, catar
papelão facilita a gente que está sem
documento.
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MDU: A UDR DA CIDADE 
PROJEI'O FASCISJ'A, VIOIÊNCIA. CAPITAL SELVAGEM 

A BURGUESIA ORGANIZADA 

Em 1987, vários setores privados, 
grandes proprietários urbanos, reagi
ram a outros setores empresariais, co
mo a Fiesp, pela falta de uma política 
de ação mais ofensiva na defesa de 
seus interesses na questão urbana. As 
inúmeras ocupações de terras, conjun
tos, áreas ociosas, vinham ameaçando 
a própria legalidade das propriedades, 
concentradas em mãos de poucos e 
adquiridas de modo ilícito. Os pró
prios sem terra e os sem casa são a 
forte ameaça, porque exigem terra pa
ra morar e viver. Surge de modo or
ganizado o Movimento Democrático 
Uibano - MDU - para de forma 
exclusiva combater o Movimento Po
pular, perseguir pessoas e criticar a 
Igreja, CUT, PT, considerados reais 
inimigos porquê articuladores da or
ganização. 

QUEMÉOMDU? 

É uma organização de pequenos e 
médios empresários urbanos, liderados 
pelo seu presidente, Eduardo da Ro
cha Azevedo, também presidente da 
Bolsa de Valores de São Paulo (Bo
vespa), num total de 19 mil pessoas 
associadas no RJ, MG, ES, SP, PR. O 
MDU é visto como a União Democrá
tica Ruralista (UDR do campo), orga
nizado na cidade. Por ser tun "braço 
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urbano da UDR", procura reunir, arti
cular, defender os interesses, as pro
priedades, e tomar iniciativas políticas 
tanto como partido como na defesa do 
lucro, do capital, maior concentração 
do espaço urbano. 

OMDUTEM 
OBJETIVOS CONCREIOS: 

• Mostrar a força da livre iniciativa
e sua independência em relàção ao 
governo 

• Mudar a política a partir das ba
ses, em movimentos· fora dos partidos 

• Arrebentar com as Comunidades
F.clesiais de Base (CEB's), até então 
origem dos movimentos populares, da 
luta e organização do povo indefeso 

O MDU DEFENDE 
O CAPITAL SELVAGEM: 

• A propriedade privada; privati
zação das empresas do Estado 

• Redução do poder e influência
do Estado na vida dos cidadãos e na 
economia 

• A iniciativa privada deve afas
tar-se do Estado 

• O MDU diz com, toda voz, que a
esquerda é burra e antiquada 

O CASAL MDU E UDR. 

O MDU está sendo protegido e 

construído pela UDR. O MDU recente 
de articulação e mobilização para en
frentar as disputas nas eleições consti
tuinte, estaduais e municipais, segun
do afinna Ronaldo Caiado, presidente· 
da UDR. Há que se perceber como 
tem havido um forte vínculo entre o 
MDU e UDR nas eleições passadas e 
a tamanha projeção que ambos vão ter 
para as eleições presidenciais. Não 
resta dúvidas, que a UDR está mais 
forte no campo porque domina e é do
na da maior parte das terras, enfren
tando apenas 30% da população brasi
leira, enquanto o MDU já está organi
zado na cidade - onde 70% da popu
lação já é urbana. As duas entidades 
defendem os mesmos princípios, obje
tivos e adotam as mesmas práticas: 
violência, assassínios, compra da lei, 
mais e mais lucro, concentração ter
-ras, combate ao movimento popular, 
líderes sindicais, Comunidades F.cle
siais de Base. 

Atacam também os próprios setores 
empresariais urbanos que, segundo· 
eles, são imobilistas, estão alheios à 
política e precisam ter uma posição 
dinâmica e de ataque. Sua prática é de 
clientelismo com uma política de co
laboração de classes, como eixo de 
suas organizações. Temos visto, por 
exemplo a campanha de donativos que 
ambas fizeram aos desabrigados do RJ 
e Acre, na época das enchentes. 

TETO E CHÃO, FEVEREIRO DE 1989

BASTA DE ASSASSINATOS: 

QUEREMOS NOSSOS LÍDERES VIVOS 
A equipe do Teto e Chão resolveu 

faz�r. a publicação desta matéria para
not:J.c1ar o que realmente acontece em 
tantos mu�cípios e estados: Acre, Pa
rafüa, Bahia etc, onde o grande la
tifúndio tem a participação clara na 
morte de tantos cristãos comprometi
dos com o povo sofrido, com co
nivência da polícia local, delegados 
juízes. Mas esta injustiça acontecid� 
em Malvinas, Juazeiro, BA, não difere 
de tantas outras como a morte de Chi
co Mendes - com repercussão inter
nacional pelo seu comprolnisso com 
os trabalhadores, e a Ecologia. Chico 
não queria morrer. Queria continuar a 
luta para salvar o pulmão da humani
dade: a floresta Amamnica Defender 
os hulnildes seringueiros e evitar que 
o boi, propriedade do latifúndio mal
dito, continuasse expulsando o homem
da terra. S6 depois da morte aconteci
da, a polícia, o governo estiveram
aparentemente empenhados em pren
der quem puxou o gatilho. Mas todos
os que planejaram o crime vão res
ponder pela barbárie? A UDR conti
nua impune. O Governo além de não
julgar o grupo organizado - UDR -
que planejou a morte de Chico Men
des, não se empenhou na apuração do
crime porque está comprometido com
um grande empréstimo do Banco
Mundial para a Região Amazônica, na
área da ecologia.

Do Acre vamos à Parafüa e consta
tamos que o Zé Franciscó, militante 
do PT, CPT, CEB 's é morto em frente 
a sua casa perto de João Pessoa. Na 
Bahia, Malvinas, Juazeiro, onde 
Antônio Guilherlnino de Oliveira, as
sassinado em 21-10-88 por Nielson 
Braga de Queiroz; em Itabuna, BA, 
uma família foi assassinada: Antônio, 
Maria, Vailson, Selma Santos e uma 
criança de 6 meses. A CPT divulga 
uma nota afirmando que, de 15 de no
vembro a 31 de dezembro 88, onze 
pessoas foram mortas no campo. "Isso 
demonstra que a UDR e seus pistolei
ros deram uma trégua até o dia 15 pa
ra mascarar-se com fins eleitorais", 
afirma a CPT. Sabemos das mortes 
antecedentes a estas e como foram 
trágicas e perpassadas por mentiras, 
injustiças e impunidade. Como têm si
do a do Pe. Ezequiel, Pe. Josimo,. 
Santo Dias, Margarida Alves, Mar
çal ... 

Lembramos em todos esses fatos 
que não adianta prender quem apertou 
o gatilho, já que os mandantes conti
nuarão impunes. Não é adlnissível a
,conivência das autoridades que, de 
todas as formas, tentam nos dizer que 
não existe a participação da UDR em 
todos esses bárbaros e hediondos cri
mes. 

Manifestamos aqui a nossa solida
riedade à CPT de Juazeiro - BA, Co-
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C�ltO MENDi:5 

P11. J'O!.IMO 

TUDOS OS 

lnitê Chico Mendes - Rio Branco, 
AC - e aos companheiros da fazenda 
Canto-Pintados - BA. Manifestamos, 
em especial, nossa solidariedade a to
dos os que a UDR, o latifúndio e gru
pos privados .. marcaram para mor
rer": lideranças, sindicalistas, bispos 
dom Moacyr Grecchi, d.Pedro Ca
saldáliga, índios, agentes pastorais. 
Apelamos para o que no 62 Encontro 
das CEB's, em coro, era dito: .. Basta 
de assassinos, queremos nossos líde-
res vivos". 

1 

Esperamos que em 89 não tenha
mos tantas notícias como essas. Mas 
que o nosso boletim realmente tenha 
espaço aberto para divulgar o valor do 
homem do campo e não mais essas 

mortes estúpidas e absurdas yu.: por 
trás há UDR com a conivência do 
Governo, porque mantém uma política 
de impunidade. 

Mas se isso não acontecer, estamos 
dispostos a divulgar a caminhada dura 
do homem do campo e da cidade. E 
nos unirmos contra essas entidades 
antidemocráticas e fascitas e de alguns 
setores da sociedade onde fazem parte 
essas entidades. Se eles pensam que 
esses companheiros que tombaram no 
ano de 88 vão nos acovardar, se en
ganam. Isso porque o sangue desses 
companheiros faz brotar dentro de ca
da um de nós mais espírito de luta e 
organização por uma nação livre, justa 
e igualitária. 

11 
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Pe. José de Oliveira 
Juazeiro-BA 

Prezados amigos do MDF 
A. luta pela terra continua firme por parte dos tra

balhadores. De outro lado, a ação dos grileiros per
manece impune. Por isso queremos denunciar um fato 
recentemente ocorrido em nossa dioc_ese. Solicitamos 
que o mesmo seja veiculado pf!lo informativo 'Teto e 
Chão''. 

Envio anexo, uma síntese do fato, preparada pela 
· ÇPT diocesana, que vocês poderão usar da forma que
melhor se adaptar ao estilo do informativo.

Atenciosamente agradecido. 

Asfamllias 
acampadas de lpirá, 

Pintadas-BA 
A carestia está demais. O povo da cidade passa por 

grandes_ sofrimentos. Tudo isso é porque o povo da 
roça nao tem terra para plantar. O homem da roça 
produzindo é fartura na mesa do povo da cidade. 
· Somos trabalhadores rurais de Pintadas e Ipirá.
Estamos no desespero. 

�utamos, dentro da lei, para que o governo conse
gwsse terra wra nós na Fazenda Santo Antônio. O· 
,pr<?Cesso de desapropriação demorou para sair, mas 
. saiu ... 

Pessoas gananciosas compraram·afazenda, mesmo 
sabendo do processoJ para ganhar dinheiro fácil. 
Estão dando tiros e jogando bombas em nosso acam
pamento, tentando amedrontar velhos e crianças. 

O povo precisa saber o nome dessas pessoas: Dr. 
Maurfcio Brondão. médico de Ipirá; Antônio Gasoli
na, fazendeit-o e comerc· e de gado; 'Zezito da Lage. 
e seus filhos e André · Souza Lacertfa. advogado. 

Calma.s 
Rio de Janeiro 

Venho solicitar-lh�s a gentf.leza de enviar vossa.pu
blicação, ou instruções para assinatura. Tive oportu
nidade de conhecê-la numa plenária de saneamento, 
receAntemente realizada na F amerj, e gostaria de re
cebe-la. 

Sou ativista de movimento de bairros há doze anos 
e atualmente participo da direção da Associação dos 
Moradores de Amigos de Ipiiba, na função de /!! se
cretário. 

Antonio M. de Almeida 
Fazenda Canto 

Sem mais, grato. 

Recebi o boletim n!! 4 Teto e Chão e o achei muito 
importante, pois tem muito em comum com a nossa lu
ta aqui no campo. Pois, assim como os ricos se apro
priam das terras nobres na cidade, se apropriam das 
terras férteis no campo. 

Quando o pobre tem um pedaço de chão em um lu
gar fértil, eles ( os ricos) fazem de tut1o· para comprar 
a terra e fazer o pobre sair para a cidade, ou para 
outro lugar pior, dizendo que na cidade vive-se 
tranqüilo, emprega-se toda a familia ou que o dinhei
ro que, vai receber dá. para comprar muito mais terra 
em outro lugar. 

Aqui estamos enfrentando uma luta, desta vez, na 
Fazenda Santo Antônio. 

Fiquei com vontade de fazer uma assinatur do bo
letim, mas a situação financeira está precária Tudo o 
que se faz, mal dá.para o sustento dafamllia. 

Um ;,raço a todos MDF.

.... 

----=-
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TETO ASSINE 

E DIVULGUE 

ASSINE 

E DIVULGUE 

E 

CHÃO 
Faça 3 assinaturas e ganhe uma de graça e concorra a um jogo de 80 slides da caminluula das CEB' s 

e os 500 anos de evangelização. 

PRB;O DA ASSINATURA 

Entidades: NCz$6.00 
Lideranças e Trabalhadores: NCz$1.20 

. ro de Defesa do Favelado 
i .. J . V1ctnte Giacaglini, 02 - VI. Alpina - SP 

< EP: 0320 Te!.: (011) 918-9302

SIM. E� OU FAZENDO ASSINATURA DO BOLETIM 
•'TETO E CHÃO" POR UM ANO 

A PARTIR DO 
-"-=----=-:..__ ______ DE 1---------

Nome: -�-------------------
E dereç 
Bairro:---------CEP:--------
Cidade: Estado:--------
País: - ------- Telefone: --------
N2 do cheque ou Vale-Postal:------------

Assinatura: Data: 

A .o de Defesa do Favelado 

I 

Rua Dr. Vicente Giacaglini, 02 - VI. Alpina - SP 

I 

CEP: 03209 Te!.: (011) 918-9302

SIM. ESTOU FAZENDO ASSINATURA DO BOLETIM 
•'TETO E CHÃO" POR UM ANO 

A PARTIR DO 
MÊS DE-------- DE 14--------
Nome: ---------------------
Endereço:-------------------
Bairro:---------CEP:--------
Cidade: ---------Estado:--------
País: --------- Telefone: --------
N2 do cheque ou Vale-Postal:------------

Assinatura: Data: I I 

Ao Movimento de Defesa do Favelado 
Rua Dr. Vicente Giacaglini, 02 - VI. Alpina - SP 
CEP: 03209 Te!.: (011) 918-9302

SIM. ESTOU FAZENDO ASSINATURA DO BOLETIM 
''TETO E CHÃO" POR UM ANO 

A PARTIR DO 
MÊS DE-------- DE 1--------
Nome: ---------------------
Endereço:------------------
Bairro:--------- CEP:--------
Cidade: --------- Estado:--------
País: --------- Telefone: --------
N2 do cheque ou Vale-Postal:------------

Assinatura: Data: I I 

Ao Movimento de Defesa do Favelado 
Rua Dr. Vicente Giacaglini, 02 - VI. Alpina - SP 
CEP: 03209 Te!.: (011) 918-9302

SIM. ESTOU FAZENDO ASSINATURA DO BOLETIM 
•"IEIU E CHÃO" POR UM ANO 

A PARTIR DO 
MÊS DE--------DE 1--------

Nome: ---------------------

Endereço:------------------
Bairro:--------- CEP:--------

Cidade: ---------Estado:--------

País: --------- Telefone: --------

N2 do cheque ou Vale-Postal:------------

Assinatura: Data: I I 

Obs: Se há pessoas que desejam receber o Boletim 'Teto e Chão" e não podem custeá-lo, envie-nos o endereço

com uma pequena colaboração! 



POVO 

LATINO - AMERICANO

EM BUSCA
,_, 

DA LIBERTACAO 

SLIDES DO 72 
ENCONTRO DE CEB's 

O MDF dispõe de um conjunto de 80 slides sobre a ca

minhada das Ceb's ·no Brasil. 
• Histórico dos 6 encontros

• Luta por terra, moradia e trabalho

• Conteúdo para o 7'1 encontro

• Preço: NCz $ 30,00

7P tncontro Jntercc(�siat 

de C€Bs 

Endereço: MDF - Movimento de Defesa do Favelado - R. Dr. Vicente Giacaglini, 02 - CEP 03209 - Vl. Alpina _ SP

fone: (011) ()18.9302 

Quero mmnar o boletim da AGEN. Por isso envio o cheque

ou vale postal de .NC:7$ 4.50 (individual) ou NCz$ 5,00 (en

tidades). 

Nome----------------------

Endereço 
Bairro---------CEP--------

Cidade ---------Estado--------

País ---- Número do cheque ou vale postal ---

Telefone--------------------

Assinatura --------- Data --------

Obs. - No caso de valo-postais, deYCião ser encaminhados 

somente à Agência do coneio central de SP. CEP 01051. 

Delir Brwielli 
pf!lo secretariado 

do 71 Encontro 
Pedinws que nos enviem um jogo de slides do 71 

Encontro de CEB' s. Para isto anexamos cheque no 
valor: de 5 (cinco) O1Ns. 

Aproveitamos para lhes desejar um Feliz Natdl. 
Celebramos com vocês a esperança que anima nossas 
comunidades da gratuidade de Deus, e das lutas do 
nosso povo vai brotar vida em abundância. 

Um abraço amigo. 

Valdete F. de Oliveira 
São Miguel 

Desejo que esta irá encontrar todos os irmãos e 
companheiros na santa paz de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. O motivo desta, é porque fiquei sabendo 
através de um amigo, que existe um boletim muito 
bom, e que ajuda muito no trabalho com o povo da 
base e eú gostaria de conhecer. Por isso gostaria que 
vocês mandassem para mim o número de dezem
bro/88. 

Desde já o meu muito obrigado. 
Sua amiga e irmã. em Cristo. 

Maria Cannem Amado 
Curitiba-PR 
Oi, Fernando! 
E, viva o PT! 

Parabéns paulistas de coração e gaúchos de luta, 
pela demonstração de coragem, organização e a cer
teza de mi,4dança plantada no coração de todos os 
brasileiros lascados e sonhadores... 

O momento é de alegria na área poUtica, mas, co
mo vai o resto? O infonnativo do MDF - Teto e 
Chão - é ótimo; tenho mostrado a várias pessoas, 
tem ajudado muito, principalmente pela objetividade e 
clareza dos fatos. 

Parabéns! 

José Aleixo 
S(tio Abobreira 

Sirvo-me da presente para dizer-lhe que gostaria de

fazer uma assinatura do boletim Teto e Chão, . �
acontece que no momento eu me acho �em condiçoes

de fazê-la. Todavia, como eu est'!u anci_oso em conhe

cer de perto o boletim Teto e Chão, entao, nesse c�o,

eu gostaria que enviassem. um exemplar para mim e

quanto a assinatura eu farei a qualquer momento.:. 

Grato pelas providências que determinar.

Com maior apreço, subscrevo-me.

-. -- .... 

� - ·-·---...:=-s 



O POVO NA AMÉRI CA LAT INA 

EM BUSCA 
-

DA LIBERTAÇAO 

''Irmanados de todo o Brasil 
E de outros países da Pátria grande, 
mulheres, homens negros e íru:lios, 
operários e lavradores, pastores e fiéis, 
a Igreja Una, a comunidade dos seguidores de Jesus 

A baixada .fluminense, fave'/a de belém e a/Jarda páscoa, 
nos congrega no Sétimo Encontro das CEB' s, · 
queremos partilhar a caminhada, queremos celebrar o vosso amor 
queremos assumir nossa missão de testemunhas e evangelizadores 

Neste continente da morte e da esperança já nas vésperas 
já nas vésperas de seus 500 anos de evangelização. 

Somos o povo de Deus na América Latina a caminho da liber
tação" 

TEMAS 

DO 7S!. ENCONTRO DAS CEBs 

JULHO DE 89 

DUQUE DE CAXIAS- RJ 

Eclesialidade: A missão da Igreja é a mesma de Jesus, 
boa notícia a milhões de pobres da América Latina em favor 
da vida digna. Essa boa notícia nasce das CEB 's que são 
formadas na suà maioria de pessoas pobres. 

Ecumenismo: Os cristãos das diferentes Igrejas caminham 
juntos na comunhão e na partilha. O reino de Deus vai se 
concrew:ando na projeto da nova sociedade, a sociedade 
dos iguais. 

Rosto latino-americano: Somos um povo latino-america
no, fudios, negros, com a mesma história, os mesmos an
seios, as mesmas lutas, todos em busca do mesmo projeto da 

América Livre com respeito profundo a seus nativos, a dig
nidade dos afro-brasileiros. E que a América seja, em fim, 
de quem com tanto sofrimento, dor e esperança a construiu: 
os operários, os lavradores. 
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CEB's 
O SANGUE 

DO 
MOVIMENTO 

POPULAR 
CAMINHADA A PAKI1R DA PERIFERIA 

SETOR SAPOPEMBA-SP 
Em 88, as CEB's de um setor da periferia 

de São Paulo (Sapopemba - Região Episc. 
Belém) enfrenta dificuldades, desafios, abre 
caminho e busca a partir do pobre - sem ca
sa, sem terra, favelados, menores, carentes, 
saúde - uma ação libertadora, dentro de 
uma cidade com extremos constrastes, e que 
tem sido administrada (governo Jânio) em 
função de uma pequena minoria privilegiada. 
A ação das CEB's tem sido motivadora para 
o Movimento Popular se manter sempre mais
fortalecido, profético. 

REVER OS PASSOS 
Tem sido prioritário, estar com os sem 

terra ocupando áreas vazias em grande ex
tensão. Formação de lideranças em vista da 
.ação política pastoral, e um intenso trabalho 
em função das eleições municipais, com a 
conseqüência da vitória da esquerda - PT 
com Luiza Erundina e 16 vereadores do po
vo. Além das permanentes assembléias, mo
mentos fortes de celebrações, estudo bíblico 
com análises social da caminhada do povo de 
Deus. 

AS OCUPAÇÕES 
O início do ano, com muitos ainda de fé

rias, ou reiniciando os trabalhos, nos surpre
endeu a todos com ocupações em massa no 
nosso setor, com participação de muitas lide
ranças das nossas CEB's. Quer em nível polí
tico e eclesial passamos a ser o centro das 
atenções. Tanto agentes como lideranças pre
cisaram de tempo para entender que era co
nosco que se exigia uma definição em acom
panhar ou não a decisão assumida pelos sem 
terra. Assumir os trabalhadores é diferente 
que só visitar e prestar solidariedade. Com 
satisfação, podemos afirmar que saimos bem 
da prova. Contamos com um bom grupo de 
agentes e lideranças leigas de primeira classe. 
As CEB's estiveram sempre atuantes, enga
jadas, ajudando a superar os impasses. 

ELEIÇÕES 
Há mn fio que une duas questões. A expe

riência das ocupações (Juta, Colorado). De 
concreto, houve um grande espaço de dis
cussão e politização inegável de comunidades 
e agentes: o confronto com o poder público e 
seu braço armado, o estado de sítio no co
ração do setor Sapopemba, foi uma lição 
política e uma experiência política-pastoral 
muito rica. 

Esses fatos serviram de força auxiliar para 
o trabalho propriamente eleito que agentes e
leigos realizaram nos meses decorrentes.
Uma campanha que foi além de "cata de vo
tos". Foi um trabalho de esclarecimento, to
mada de consciência e de opção política que
vai além de resultados eleitorais e que prova
velmente só conseguiremos avaliar, com cla
reza, nesses próximos anos. Nessa perspecti
va, cabe avaliar nossa parte, como CEB's.
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Como foi o nosso trabalho, se soubemos 
aproveitar o momento para um trabalho pe
dagógico do povo além da própria questão 
eleitoral. 

Somos sempre tentados a ser um tanto 
derrotistas e movidos em ver grandes sinais, 
assim podemos acabar exigentes demais. Ex
ceto alguma atividades das CEB's, como a 
Semana do Trabalhador, a maioria tem sido 
fraca e fria. Mas no todo, nós vimos gente 
nova nascendo. Isso afirma, que quando es
timulamos as CEB's e saimos ao encontro das 
expectativas populares e com os grupos bus
car uma resposta objetiva, nós encontramos 
muita vida e as CEB 's não estão de braços 
cruzados e sem projeto. A pergunta que te
mos que nos fazer é se nós, agentes e líderes, 
marcamos presença nos atos do povo, nas 
suas lutas. Temos motivado as CEB's na par
ticipação desses atos? 

HÁ PERSPECTIVAS 
Para 89, requer que tenhamos dois pontos 

fundamentais para ação das CEB's: 
A - A nova administração municipal 
I} - Eleições presidenciais
E um fato que a maioria dos participantes

votou em 15/11 no PT - l..;uiza. 
O setor ficou eIIJ 1 !? lugar de votos ao PT 

em toda a cidade. E proposta da Luiza e seu 
partido, assim como da Igreja, a participação 
popular. Para nós todos é claro que no nosso 
setor as lideranças populares e o povo mais 
organizado e mobilizado são de nossas 
comunidades. Como vamos trabalhar isso? 
Qual vai ser nossa posição ante a prefeitura? 
Como vamos ficar ante as propostas dos 
Conselhos Populares? V amos deixar núcleos 
ou diretorias do partido tomar iniciativa? 
Vamos trabalhar com eles? Vamos ser tare
feiros ou vamos ter peso e tarimba para ter 
clareza do nosso papel. O assunto vai mere
cer muita reflexão e estudo de nossa parte de 
nossas lideranças. Nesse campo, já entramos 
em diretrizes claras que vem das 
comunidades. Na Assembléia ficou marcante 
a ligação fé-política e a formação política. 
Devemos dar o salto qualitativo de passar e 
oferecer dados para enxergar a realidade e 
denunciar as injustiças para passarmos a sa
ber fa7.er política no dia-a-dia do trabalho 
popular e do Movimento Popular, de forma a 
poder discutir propostas e não só cumprir ta
refas. 

ELEIÇÃO PRF.SIDENCIAL 
Se não houver fatos novos, não previsí

veis, a polarização dada na campanha muni
cipal deve ficar ainda mais marcante, nas 
eleições para presidente da República. E di
reita ou é esquerda, vai se ideologizar a cam
panha. Isso vai supor clareza de idéias e cla
reza nos nossos posicionamentos políticos 
que vai ter que marcar o centro de nosso tra
balho de educação popular. Devemos ir mui
to além da pessoa do candidato para poder 
apresentar os interesses que veicula. Sendo. 

em dois turnos, vai ter alianças, que sobe já 
desde o início. Devemos estar muito atentos 
para conhecer o arco de forças que propõe 
cada candidato. 

Como vamos nos preparar desde já? Va
mos ser capazes de dar todo o valor a este 
momento histórico? Se partimos das ava
liações e diretrizes das CEB's duas questões 
se apresentam como centrais: prioridades e 
formação. 

PRIORIDADES 
Existe clareza que nem todas as priorida

des tem se trabalhado com o devido destaque, 
em êspecial a Pastoral Operária? Quando 
apresentamos o discurso político institucional 
e eleitoral, não pode ser conseqüentemente e 
duradoura nossa formação se não aprofun
darmos e desenvolvermos a questão "classe". 
E o mundo do trabalho e a Pastoral Operária, 
em concreto, é fundamental nesse processo. 
Se se fala de voto de protesto ou descrédito é 
menos com referência ao nível político insti
tucional que à relação salário-preço. Também 
é questionável o ínfimo número de agentes 
em um setor como o nosso, disposto a traba
lhar essa pastoral, não é a única, mas não te
nho dúvida de que é causa da diminuição do 
número e dinamismo da PO no setor. Sobre a 
Comunicação se trabalhou, mas falta organi
zação e vai receber o impulso todo na CF 8,9. 
A moradia em concreto e o Movimento Po
pular em seu conjunto, está o desafio aos 
agentes: muitos não sairam da fase de prestar 
solidariedade a outro e não o sentiram como 
próprio. A continuidade, os agentes desapa
recerem num determinado momento, é posi
tivo ou negativo? A questão da moradia era 
prioritária, como foi envolvimento nosso 
nessa prioridade, não da arquidiocese ou se
tor, mas do nosso povo? Se não sabemos agir 
no atual momento, poderá ocorrer o que anos 
atrás aconteceu na Zona Sul-SP, onde o des
cuido e falta de preparo, levou ao divóricio 
Igreja - Mov. Popular e a queda dos dois 
até hoje. 

FORMAÇÃO 
A questão da formação, exigência dos úl

timos anos, chega na forma de um autêntico 
grito de socorro. Tentamos redimensionar, 
no ano que termina, as semanas de formação 
tentando sair ao encontro, mas é preciso sen
tir a falta de compromisso prático de nossos 
agentes para avaliar isso com seriedade. Não 
se trata de qualquer formação, mas para me
lhorar nossas lideranças, capacitá-los para 
eles mesmos, formar lideranças intermediá
rias, permitindo a estas e a nós chegar ao 
Movimento Popular e ao povo. A formação 
nos destaques apresentados pelas CEB's tem 
uma conotação bem clara: uma formação es
tritamento política; uma profunda base bíbli
ca. 

Esses podem ser os eixos de quaisquer 
programas de formação. 
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A LUTA FAZ A LEI 

Aqui estão os direitos sociais inscritos na nova 

Constiluição. Leia, guarde e lute para que 

sejam respeitados. 

DIREITO DE GREVE 
A nova Carta 

assegurou o direito 
de greve, "compe
tindo aos trabalha
dores decidir sobre 
a oportunidade e 
os interesses que 

devam por meio dele defender". Esta 
conquista - uma das mais importan
tes da Constituinte - foi garanJ:ida 
graças à atuação intransigente da ban
cada petista, que recusou qualquer 
acordo com o Centrão. 
ATENÇÃO! Uma lei ordinária ainda 
deverá regulamentar o direito de greve 
nos "serviços essenciais" e definir os 
"abusos de greve". 

TIJRNO DE SEIS HORAS 

A redução da 
jornada máxima de 
oito para seis horas 
diárias em turnos 
ininterruptos foi 
uma das maiores 
conquistas sociais 

na Constituinte. O turno de seis horas 
é um ganho para a saúde, a segurança 
e o lazer dos trabalhadores. Pode 
permitir a criação imediata de 400 mil 
novos empregos. 

APOSENfADORIA 
PROPORCIONAL PARA A 
MULHER 

Hoje só o ho
mem tem direito à 
aposentadoria pro
porcional (aos 30 
anos de serviço). 
A nova Consti
tuição d terminou 

o direito à aposentadoria proporcional
aos 25 anos de serviço para a mulher.

JORNADA SEMANAL DE 44 
HORAS 

O PT se empe
nhou na luta pela 
jornada semanal de 
40 horas. Essa 
proposta foi derro
tada, mas a jornada 
máxima de traba

lho acabou sendo reduzida das atuais 
48 horas para 44 horas. 

FÉRIAS COM UM TERÇO A 
MAIS NO SALÁRIO 

Ficou definido 
que as férias serão 
pagas com um 
acréscimo de pelo 
menos um terço 
acima do salário 
normal. O PT de

fendeu férias em dobro, pela qual con
tinuaremos lutando. 
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DIREITOS IGUAIS PARA 
TRABALHADOR RURAL E 
URBANO 

2 

A Constituinte 
aprovou a extensão 
dos direitos dos 
trabalhadores ur
banos para os ru
rais. Assim, os tra-
balhadores do 

campo começarão a ter direito ao 
FGTS, salário-família, aposentadoria. 
por tempo de serviço ( e não só por 
idade, como é hoje), adicional de tra
balho noturno, hora extra, partici
pação nos lucros etc. 

PROTEÇÃO CONTRA 
DISPENSA IMOTIV ADA 

O PT defendeu 
a proibição da de
missão sem justa 
causa. Essa pro
posta foi . derrota
da, mas, foi apro
vado provisoria

mente que o percentual de multa do 
FGTS passasse dos atuais 10% para 
40% em benefício do demitido. 

ATENÇÃO! Uma lei complementar 
vai regulamentar os casos de demissão 
imotivada. 

LICENÇA-MA1ERNIDADE 

A nova Consti
tuição amplia a li
cença remunerada 
da trabalhadora 
gestante de 84 para 

. 120 dias. 

LICENÇA-PATFRNIDADE 

Foi aprovado o 
princípio de que o 
pai trabalhador 
terá direito a uma 
licença, quando do 
nascimento de seu 
filho. 

ATENÇÃO! O período dessa li
cença será regulamentado numa lei 
ordinária. Enquanto não ficar pronta, 
estabeleceu-se o período de 5 dias. 
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SINDICALIZAÇÃO DO 
FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

O funcionário 
público ganhou o 
direito de se sindi
calizar como qual
quer outro traba
lhador. 

SALÁRIO MÍNIMO UNIFICADO 

O salário míni
mo foi unificado 
nacionalmente e 
deve garantir ào 
trabalhador o aten
dimento de "suas 
necessidades vitais 

básicas e às de sua família, com mo
radia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social, reajustado periodi
camente, de modo a preservar o poder 
aquisitivo". Passará a ser fixado por 
lei do Congresso Nacional, não mais 
por decreto do presidente da Repúbli
ca. Também houve uma conquista em 
relação ao piso salarial por categoria: 
se os patrões se negarem a negociá-lo 
nos acordos e convenções coletivas, a 
Justiça do Trabalho deverá fixá-lo. 

50%AMAIS 

NA HORA EXTRA 

A remuneração 
da hora extra au
mentou para um 
mínimo de 50% 
sobre a hora nor
mal. O PT lutou 
pela proibição do 

horário extraordinário, como forma de 
criar novos empregos e reduzir aci
dentes de trabalho. Os setores ligados 
ao empresariado queriam manter os 
atuais 25%. 

ORGANJZAÇÃO SINDICAL 

A Constituinte 
aumentou o grau 
de autonomia sin
dical, pondo fim 
ao poder de inter
venção direta do 
governo e elimi

nando os entraves à obtenção das car
tas sindicais. No entanto, foi mantida 
a estrutura vertical e o corporativismo 
herdados do fascismo, baseados no 
sistema confederativo e no imposto 
sindical. 
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PERSPECTIVA DE LUTA • 1989 
MOVIMENTO DE DEFESA DO FAVELADO 

A LUTA 

PELA MORADIA 

COM A NOVA M.D.F
cJ A NI o

-

.CONSTITUICAO 
i

º

= Pl�EZIDENíf 
2� PREFEiTO 
3�== F�XINE \/?O 
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•USucap1ao•

Muito se fala a respeito de se adquirir uma área de terra 
através do processo de usucapião, mas pouco sabem real
mente como ficou esse direito com a nova Constituição. 

O Partido d0s Trabalhadores defendeu o direito ao usu
capião, a toda pessoa que de forma. mansa e pacífica tenha 
ocupado uma área e nela permanece por mais de 3 anos, 
desde que o proprietário não tenha reivindicado a posse da 
terra através de processo judicial. 

No entanto, o Partido dos Patrões não aceitaram essa 

Y�== LJ A

proposta e, no final, o texto aprovado impediu que as áreas 
públicas (Prefeitura, Estado ou União) fossem possíveis de 
se adquirir através do usucapião, além de aumentar para 5 
anos o tempo de posse na terra, sendo que, se o proprietário 
completar os 5 anos, você perde o direito também. 

Como vemos, não é tão fácil assim conseguir a proprie
dade da terra através do usucapião mas, de qualquer forma, 
o MDF, através de seus advogados e das comissões das fa
velas, estudará caso por caso para entrar com a ação sempre
que for possível.

Iniciativa Popular 

Segundo a nova Constituição o povo po
derá encaminhar projeto de lei para o po
der Legislativo (Câmaras Municipais, As
sembléias Legislativas, Congresso Nacio
nal) desde que, no caso de Lei Municipal, o 
projeto seja sub crito por 5% dos eleitores 
da cidade. 

Em São Paulo calcula- e que eriam ne-

cessárias 300 mil assinaturas, Com essa 
conquista, o Movimento de Favelas poderá 
enviar à Câmara Municipal o projeto de 
Concessão de Direito Real de Uso para as 
favelas que estão em áreas da prefeitura. 

Assim, mesmo que o prefeito seja contrá
rio a esse projeto, nós poderemos enviá-lo 
para a Câmara e aí pressionar para que seja 
aprovado, 
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Formação Política 

Outro objetivo e prioridade do MDF

para 1989 é iniciar um curso de for
mação política para as lideran�as das fa
velas de nossa Região. 

mais ao mundo político, a fim de que 
possam assumir cada vez mais a história 
e a direção do Movimento. 

constem no curso, previsto para ter início 
em março de 1989. 

Esse curso tem a intenção de fortale
cer as lideranças e integrá-las cada vez 

Até o final deste ano, pretendemos re
colher as fichas de inscrição e os assun
tos que as pessoas têm interesse que 

Outras informações podem ser obtidas 
ligando ou indo até a sede do MDF (rua 
dos Junquilhos, 588 - V. Alpina, Tel. 
918 9302). 

Projeto de Urbanização 

O MDF pretende fazer um projeto completo para a urba
nização de nossa Região. Esse projeto deverá ser discutido 
em cada favela para se planejar: 

• A abertura de vielas.

• Construção de esgotos.

• Canalização de córregos.

• Instalação de água e luz indivídual.

• Divisão de lotes etc.

Com esse projeto pronto iremos até o novo prefeito para 
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exigir a urbaniLação das !aveias, a posse da terra e o finan
ciamento de máterial para construção. 
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O BRASIL ESTÁ SE FAVELIZANDO 
O pafs está dia-a-dia se tornando uma cidade sempre maior. 

Em 1980, 88 milhões de pessoas viviam no espaço urbano. 
Em 1988, já são 100,8 milhões. Em 8 anos a população urbana. cresce 12%, 

enquanto o campo reduz sua população em 2 milhões. 
Seja essa situação pretendi.da pelo governo, indústria, latifúndio 

- esvaziar o campo para inchar as cidades -,

em si a projeção do futuro é alarmante. 19')(), 75% da população é urbana.. 
No ano 2CXXJ, 80% do total da população brasileira. 

FA VELIZAÇÃO DO BRASIL 
Crescimento da População Brasileira: Brasil (em milhões de hab.) 

ANO 

POPUU>.ÇÃO 1960 

Pop. Urbana 31.303.034 

Pop. Rural 38.767.423 

TOTAL 70.070.457 

ANO 1960 

POP.URB/RUR 
POR ESTADOS Pop.URB. 
São Paulo 
Rio de Janeiro 
Rio Grande do Sul 

SP,RJ,RS 
MAIOR CRF.sCIMEN10 

8.019.743 

2.047.236 

2.380.783 

RS - No estado a população é esti
mada em 8 milhões de pessoas. Destas 
1 milhão são faveladas. O número de 
favelas tem crescido muito nas princi
pais cidades, como Caxias do SIU que 
tem 107 favelas; Pelotas 52, Vilamão 
160, Porto Alegre com 200. Em qua
torze cidades da Grande Porto Alegre 
a população é de 2 milhões e 900 mil 
pessoas. Desta, 100 mil usam velas, 
lampiões, como iluminação. A renda 
familiar de 1 milhão e 72 mil pessoas 
é de 3 salários mínimos. Nessas cida
des 180 mil pessoas bebem água de 
poço, sem nenhum tratamento. A cada 
mil crianças que completam um ano 
de idade, 200 morrem subnutridas ou 
de doenças respiratórias por causa da 
umidade, péssimas moradias. Cento e 
cinqüenta crianças por verminoses ou 
infecções. 

O crescimento da população fave
lada é de 75%, e apenas 2,5% no cen
tro e bairro. No ano 2000 Porto Ale
gre terá 800 mil pessoas morando em 
favelas, isto é, 50% das pessoas da 
cidade. Em 1987, 48 mil e 300 famí
lias moravam em favelas, com até 3 
sal. mínimos. Em 242 vilas (favelas) 
460 mil pessoas ali residem, cerca de 
35% do total da capital (dados do 
DEMHAB). 

SP - Em 1973 a cidade de São Pau
lo tinha 6 milhões e 600 habitantes. 
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1970 1980 

52.084.984 80.436.409 

41.054.053 38.566.297 

93.139.037 119.002.706 

1970 

Pop.RUR. Pop.URB. 
4.789.488 14.276.239 

1.315.802 3.654.228 

2.985.937 3.553.006 

Em 1987 - 14 anos depois - 10 
milhões e 554 mil pessoas. Um cres
cimento de 59,86%. A população fa
velada em 14 anos cresceu em 
1.039,86%, de 72 mil para 818 mil -
duas vezes a cidade de Santos. A cada 
ano a população favelada cresce em 
74,28%, enquanto o crescimento nor
mal é de 4% ao ano. 

RJ - Mais de 2 milhões e 500 mil 
pessoas são faveladass e vivem nas 
430 favelas do estado do RJ. Só a po
pulação favelada é duas vezes maior 
que toda a população da cidade de 
Porto Alegre, isto é, 1 milhão e 200 
mil pessoas. (Dados do IBGE) 

CULPADOS DIREI'OS: 
ELl1.F.S DIRIGENTFS 
E DÍVIDA EXTFRNA 

Tapar os ouvidos às reivindi
cações dos sem moradia, animar a 
política do êxodo forçado do campo 
ou adotar uma política clientelista, 
demagógica para aliviar o sofrimento 
dos pobres com programas sociais 
"Tiquete de Leite", "Fala Favela", 
falsos "multirões habitacionais", tem 
a sociedade brasileira de atribuir a 
culpa às elites (governo, grupos pri
vados e grupos financeiros internacio
nais). "Não é justo e admissível que 
quem não fez a dívida deva com gran
de esforço pagar U$ 13 bilhões a cada 
ano só de juro aos bancos dentro e fo
ra do país", diz dom cardeal Arns. 

1990* 2000* 

113.375.000 143. 588.400 

36.992.800 35.898.100 

150.367.800 179.486.500 

1980 

Pop.RUR. Pop.URB. Pop.RUR. 
3.495.709 22.196.378 2.844.334 

1.088.656 10.368.191 923.329 

3.111.885 5.250.940 2.552.987 

Dezessete países do 32 Mundo, Fi
lipinas, Brasil, México, Nigéria e ou
tros, vão ter que mandar para os ban
cos do 12 Mundo U$ 31 bilhões acima 
do que receberam no ano passado e o 
triplo do que receberam em 1983. 

Em 82, o 32 Mundo recebeu U$ 
18,2 bilhões acima do que deveria pa
gar. Em 89, a dívida está 50% acima 
do que recebe como empréstimo ( da
dos do Bird). Afirma o Banco Mun
dial, que a dívida em 10 países da 
América Latina em 88 subiu a 383 bi
lhões de dólares, com 174 já venci
dos, dos quais 83,8 bilhões são de ju
ros. 

A Unicef, somando ao relatório do 
Bird, afirma que 500 mil crianças pe
quenas morreram nos últimos 12 me
ses: 400 mil na África e 100 mil na 
América Latina. Lembra ainda que os 
37 países pobres do 32 Mundo sofre
ram uma queda nos gastos com saúde 
em 50% e na educação em 25%. 
Lembra também que são os bancos 
comerciais que mantêm 60% da dívida 
externa num total de U$ 1 trilhão so
bre o 32 Mundo. 

Muitas crianças morrem de fome 
poique a dívida tem que ser paga. 

A fome é fruto da incapacidade 
aquisitiva dos trab�dores, devido 
aos salários baixos. E um genocídio 
decretado pelos países ricos sobre os 
países pobres. 
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QUAO DESUMANA 

É A VIDA NO CORTIÇO 
A concentração de atividades econômi

cas da população num determinado espaço 
geográfico provocou, em São Paulo, o pro
cesso de metropolização. A cidade cresceu 
de maneira rápida e espontânea não penni
tindo, pela rapidez de seu crescimento, as 
soluções satisfatórias de seus problemas, à 
medida em que surgiam. 

Essas transfonnações provocaram mu
danças profundas na fisionomia da cidade, 
trazendo, entre outras conseqüências, a de
terioração de certos bairros, especialmente 
os de classe abastada, no início do processo. 
Na medida em que essas áreas foram per
dendo sua fisionomia inicial, os antigos ca
sarões gradualmente se transformaram em 
residências coletivas. A mudança contínua· 
do uso do solo provocou a extensão do 
fenômeno para outros bairros e para outros 
tipos de residências que não os casarões. 

A especulação imobiliária inicia-se em 
São Paulo com o loteamento da área do 
Brás, próximo às fábricas que por aí se es
tabeleceram. Data dessa época a construção 
em massa de pequenos alojamentos alinha
dos perpendicularmente às vias públicas, 
com péssimas condições sanitárias. São os 
"cortiços", em São Paulo e as "cabeças de 
porco" no Rio de Janeiro. 

O cortiço é a modalidade de habitação 
precária mais antiga de São Paulo. Este 
fenômeno surge na cidade de São Paulo 
juntamente com o desenrolar do processo 
de industrialização, ao final do século XIX. 
A partir desta época, a populaç� da cidade 
aumenta vertiginosamente em decorrência 
do grande fluxo de imigrantes, transfonna
dos em mão-de-obra barata que levava 
adiante os processos produtivos baseados 
em salários baixos constantemente deterio
rados e em jornadas de trabalho freqüen
temente de 14 horas ou mais. Os cortiços, 
fonna predominantemente de habitação 
proletária, surgem com a gênese do capital 
industrial. 

Composto de inúmeros cubículos iguais 
entre si ou a grande residência, fina e aban
donada, transformada em casa de cômodos 
e destinada a habitação coletiva. Os corti
ços são moradias promíscuas e nasceram a 
partir da enorme carência de habitação 
acessíveis à grande massa proletária da ci
dade em crescimento. 

Com o processo de urbanização e indus
trialização ganhando amplitude, concen
trando capital e força de trabalho em quan
tidades, constituindo e ampliando o contin
gente excedente de mão-de-obra, já não 
havia necessidade de se garantir a fixação 
da força de trabalho. Assim a população foi 
encontrando outras alternativas para obter 
um teto. Dissiminaram-se os cortiços em 
áreas deterioradas do centro (Campos Elí
seos), em áreas próximas aos distritos in
dustriais (Barra Funda, Bom Retiro, Brás, 
Belém, São Miguel) e mais recentemente, 
na periferia do espaço metropolitano. 

Mais da metade do tecido urbano do 
Município desconhece densidades de corti-
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ços superiores a 10 unidades por quilomê
tro quadrado. A maior concentração de 
cortiços desenha-se em forma de cruz com 
o centro coincidindo com o centro histórico
da cidade.

A grande maioria das edificações que 
constituem o cortiço são subdivididas indi
cando a tendência para um superaprovei
tamento do espaço interno das habitações. 
Convém observar que essa subdivisão se 
processa às vezes com a utilização de 
porões, muito freqüentemente com pé-di
reito insuficiente e ventilação precária. As 
próprias mansões ao serem subdivididas, 
acabam por facilitar diferentes espaços a 
serem oferecidos: além da possibilidade de 
morar no porão, no térreo, no primeiro pi
so, ou em cômodos construídos no terreno 
ao longo dos muros, pode-se alugar um, 
dois ou três cômodos, dependendo do ta
manho da fanu1ia, e evidentemente de sua 
renda. 

,, !DES'EJO, NAO .

Desde o começo, os cortiços foram 
combatidos pelas autoridades até certo 
ponto perplexas ante esse novo modo de 
morar, logo descoberto pelos especuladores 
que alí perceberam o máximo de rendimen
to com o mínimo de terreno. Na verdade, 
oficialmente, nos primeiros tempos, não 
havia uma definição de cortiço, que foi lo
go malvisto, não tanto pelos seus aspectos 
anti-higiênicos, mas também pelo preocu
pador ponto de vista social. Em 1885, eles 
já eram condenados e seus projetos dificil
mente aprovados pela prefeitura que, por 
falta de legislação apropriada, louvava-se 
nos critérios pessoais de seus fiscais. 

Dados de 1962, demonstram que 
"700.000 habitantes de São Paulo vivem 
em condições de habitação infra-humanas, 
90% dos quais amontoados em cortiços, 
principalmente no centro da cidade". Em 
1968, o Plano Urbanístico Básico (PUB) 
mostra que o número de habitações inade
quadas é de aproximadamente 142.?00, das 
quais 92,96% são cômodos de cortiços. Em 
1975 era significativo o número da popu
lação encortiçada: pesquisa da Sebes quan
tificou em 9,3% da população total. Traba
lho mais recente da Sempla sugere um au
mento considerável do fenômeno. Embora 
os dados utilizados, não sejam totalmente 
precisos para fins de quantificação, podem 
nos servir como um indicador: em 1981, 
39,5% de população seria moradora em 
cortiços. 

O cortiço é uma fonte de renda para 
proprietários, locadores e intermediários. 

Viver em cortiço continua sendo a so
lução para famílias com baixos salários, que 
precisam economizar com o transporte, 
contar com serviços públicos próximos e 
que, pela sua condição de vida, não conse
guem atender as exigências do me�ca�o 
imobiliário. A falta de espaço, a prorruscm
dade, as péssimas condições sanitárias -
umidade banheiros infectos, esgotos ex
postos � fazem parte do cotidiano destes 
moradores. 
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OS SEM TERRA URBANOS 
Curitiba é tida por cidade de forte in

fluência européia. Chega-se mesmo a dizer 
que ela tem cara de alemã. No entanto, ano 
após ano, algo de muito nacional vem acon
tecendo por aqui. Trata-se da triste expe
riência brasileira do inchaço das áreas pe
rüéricas das capitais. E, neste caso, não fo
ge Curitiba à regra. Seu cinturão, com vas
tas áreas que apenas servem a fins especu
lativos, é o alvo daqueles que vêm do inte
rior do Estado, ou de outras localidades, 
movidos pela seca, a crescente mecanização 
do campo, o desemprego, o desespero, a al
ta dos aluguéis, enfim pelos mais diversos 
motivos. A bem dizer, tais áreas é o que 
resta, a única saída, a esperança do povo 
pobre, o maltratado e humilhado povo bra
sileiro. 

O prefeito Roberto Requião adotou por 
"slogan" a seguinte expressão, para refe
rir-se ao efeito de sua administração em 
Curitiba: "Bela e justa". Contudo, a falta 
de planejamento adequado e voltado para a 
população mais carente vem transforman
do-a, cada vez mais, em "feia e injusta", 
cidade opressiva, verdadeira amostra do 
que sucede no território nacional. 

Fruto do descalabro- que é o governo 
Sarney, várias têm sido as ocupações em 
Curitiba. O povo, deserdado, faz ele mes
mo tudo o que pode e sabe pelo "social". E 
uma dessas experiências merece ser relata
da, dado às suas peculiaridades de organi
zação e ao modo como se vem desenvol
vendo. Não se quer com isso apresentar um 
"padrão", mas oferecer um subsídio a mais 
à reflexão dos leitores do "Teto e Chão". 

Em diversas associações de moradores 
dos bairros do Boqueirão, Sítio Cercado e 
Pinheirinho, surgiu algo comum: o grande 
númei:o de pessoas e de famílias que teriam 
de pagar um aluguel de tal monta que não 
lhes permitiria comer! Trabalhadores de 
baixa renda, aposentados, viúvas, toda sor
te de gente explorada e sem direitos, de to
das as idades e credos, esse contingente de 
seres humanos que querem viver foi sensi
bilizando as lideranças comunitárias de 
aproximadamente vinte e cinco associações 
de moradores. 

Pois bem, o cadastramento do pessoal 
começou obedecendo a critérios rigorosos, 
a fim de que não se beneficiassem quais
quer oportunistas. Além disso, os coorde
nadores formaram comissões para organi
zação do pessoal, visita a órgãos governa
mentais como a Cohab, Caixa Econômica e 
Prefeitura, e procura de área que pudesse 
eventualmente ser ocupada. · 

As visitas das comissões nada rendeu de 
positivo. Enquanto isso, os cadastrados 
participavam de uma reunião mensal, aos 
sábados, onde sua situação era discutida. 
Tal procedimento durou uns dois anos e as 
famílias que chegavam a trezentas, no iní
cio, agora era um verdadeiro desafio: três 
mil - o equivalente a umas doze a quinze 
mil pessoas. 

Decidiu-se ocupar uma área de terra 
próxima ao conjunto Parigot de Souza. A 
data foi marcada. O povo entraria na "terra 
prometida" no dia 9 de outubro, à meia
noite. Apenas a coordenação sabia da loca
lização do terreno. Isso não somente por 
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''Evandro esteve aqui e me falou da questõo dos ocupantes. Realmente é uma 

experiência incrfvel que aquele povo faz. Pernoitei 1111t1 vez com ek!s._ E.ln_ princ(pio
,. 

existe promessa do prefeito Requião. Par�-me que os proprietários 
da tenu entnuam na Justiça com mandato de despejo contra os sem terra. Bom. 

penso que o Evandro co"/oca tudo isso no artigo ... 

questão de segurança, mas igualmente para 
evitar o egoísmo dos que, em extrema ne
cessidade, seriam tentados a ir na frente 
dos demais, deformando o caráter igualitá
rio e social da proposta do movimento. 

Enfim, entraram. Alguns, ·ironicamente, 
que residiam nas proximidades praticamen
te "atravessaram a rua". Mas o sigilo foi 
·preservado, o que foi sinal de unidade dos
coordenadores e de confiança mútua. 

Os primeiros momentos foram muito di
ficultoso . Acharam-se cobras e até mesmo 
um escorpião no terreno. Que absurdo! A 
área que deveria servir aos homens era, pe
lo sentimento de cobiça dos seus proprietá
rios (em torno de cinco, sendo um deles a 
Imobiliária "2000"), abrigo de animais e 
esconderijo de "ladrões"; tanto que a vizi
nhança apoiou os acampados, muitos colo
cando-se à disposição e oferecendo água e 
ajuda material diversificada. 

No acampamento o povo organizou-se
em "tribos" - oito ao todo -, com pes
soal de segurança, equipe de saúde, a turma 
da cozinha, os que cuidariam das crianças e, 
até, a importante coordenadoria (ec�êni
ca) de celebrações. Estas, fator de urudade 
do povo que tem fé, ocorriam sempre às 
17h, sendo que, pela manhã, havia uma 
reunião com cânticos. 

Iniciaram-se negociações com os donos
da área ocupada. O povo não deseja pater
nalismo e quer comprar seu lote. Contud?, 
parte dos proprietários (sobretudo a Imob1-

Beatriz Guilherme (CdR-Curitiba) 

liária �'2000") foi irredutível. O prefeito 
Roberto Requião às vesperas das eleições 
municipais, então, depois de muita luta 
também dos coordenadores e pressão de 
entidades solidárias com os sofredores, de
cidiu abrir um loteamento em outra área 
para mil famílias, que mal chegou a cadas
trar. Agora, perdidas as eleições por seu 
partido, o PMDB, esquiva-se e enc�a 
as pessoas ao eleito Jaime Lerner. E o co
nhecido oportunismo dos que se dizem 
"servidores do povo"; um tremendo e in
justo "jogo de empurra". 

As notícias mais recentes de que se 
dispõe dão conta que os proprietários, ago
ra, estão pre tes a usar da força policial pa
ra retirada dos que se refugiaram onde, sem 
incômodo, residiam os peçonhentos. Mas o 
povo também para isso está preparado. Sa
be-se que uma estratégia já foi desenvolvi
da para que se resista a mais esta violência 
perpetrada no Brasil contra a população 
mais carente. Sim, porque os que são coti
dianamente violentados, alienados e margi
nalizados, também apanham da polícia que 
se submete à vontade dos opressores desu-
manos (que se conhece por lei). 

Muito mais se poderia relatar da expe
riência do pessoal que ali formou sua cida
de (não são quase quinze mil?), gente de 
Deus, que ainda crê na vida e cultiva a es
perança. Mas os dados são suficientes para 
que se avalie sua força e se aprenda com 
esses nossos irmãos. 
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A PRÁTICA LIBERTADORA DE JESUS 

DIANTE DO PODER ECONÔMICO 

1.1 Jesus denuncia a ACUMU
LAÇÃO de bens, riquezas (Lc 12,13). 
1.2 Não acredite muito na conversão 
dos ricos (l..c 16,31). 

1.3 Denuncia a hipocrisia dos fariseus 
que se apresentam como observan
tes ... mas são amigos do dinheiro e 
roubam os pobres (l..c 20,47). 
1.4 Jesus prefere a esmola da vmva 
pobre do que_a dos ric�s (Lc 21,1). 

- A PRÁTICA LIBERTADORA DE JESUS

DIANTE DO PODER POLITICO 

2.1 Jesus contesta e critica o exercício 
do poder na sociedade e pede que o 
PODER seja exercido como um 
SERVIÇO (Jo 13,14; Mt 23,11). 
2.2 Chama Herodes de raposa (l..c
13,32). 

2.3 Contesta a arrogância e a pre
potência de Pilatos (Jo 19,11). 
2.4 Jesus enfrenta o soldado que usa 
de violência (Jo 18,23). 

A PRÁTICA LIBERTADORA DE JESUS 
DIANTE DO PODER REL�GIOSO 

3.1 Jesus acusa-os de hipocrisia: "Di
zem, mas não fazem" (Mt 23,3ss). 
3.2 Os sacerdotes dão falso testemu
nho e sem prática (l..c 10,25ss). 
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3.3 Jesus.percebe o veneno da ideolo
gia dominante dos fariseus (Lc 12,1). 
3.4 Jesus denuncia a. falsa tradição 
dos antigos e diz que o S�BAIX) É 
PARA O HOMEM E NAO VICE
VERSA (Me 2,27). 

1.5 JESUS não tem nada (Lc 9,58) e 
pede o mesmo dos seus discípulos (l..c ·
12,33). 
1.6 Com Jesus a POSSE DOS BENS 
É COMUNITÁRIA (Jo 13,29). 

2.5 Jesus pede aos discípulos que se
jam SERVIDORES (Jo 13,13 ss). 
2.6 Na hora de sua condenação Jesus 
é considerado mau pagador de impos
tos (l..c 23,2). 

2.7 No seu julgamento Jesus é consi
derado SUBVERSNO (Lc 23,5). 
2.8 Jesus previne os discípulos que 
serão perseguidos quando lutam pela 
justiça, pela igualdade (Mt 10,l 7ss). 

3.5 O objetivo de Jesus não é sim
plesmente contestar por contestar, mas 
contestar as LIDERANÇAS FALSAS 
que usavam o seu poder para manter ª
vida presa e oprimida (Lc 23, _l3ss). 
Jesus veio para a �E1:lTAÇA� .:
toda vida sofrida, repruruda, opnnu 
(Mt 11,28). 
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468 LOTES 
CONQUISTAMOS PORQUE OCUPAMOS 

Nós, sem terra, CEB's, favelados, lembramos como a luta 
os sem terra da Leste I foi dura e difícil durante os 3 anos 
1ue juntos exigimos a terra para morar. 

J • Em janeiro, a ocupação das 5.100 fann1ias da Juta. 
• Em março, a saída organizada da terra, mas exigindo a

desapropriação. Ao mesmo tempo, mais de 800 famílias 
ocuparam o Colorado. 

• Em maio, saímos do Colorado e fomos para o acampa
m�nto da Eletropaulo, enquanto mais 200 fann1ias ocuparam 
a Juta II e com muita resistência estão construindo suas ca
sas. 

• Em julho, ocupamos a Secretaria da Habitação, após
muitas vezes que fecharam a porta na nossa cara. 

• Em agosto, fomos à Brasília exigir verbas para nossa
moradia. 

• Todos os domingos fizemos assembléias na terra, ou
reuniões nas comunidades, todas as quintas-feiras no Belém. 

A 1 ! vitória é de todo o Movimento 
Tudo foi muito difícil. Ocupamos, fomos despejados, a 

polícia nos perseguiu. Moramos no acampamento. Fizemos 

mumeras caravanas, reuniões e debates. Tudo ajudou para 
acertarmos o caminho. Juntos decidimos os passos, pressio 
namos a Secretaria, vamos resolver como construir nossa. 
moradia. É assim que a primeira conquista se toma a vitória 
do Movimento. Agora são 468 lotes, a desapropriação da 
Juta e Colorado. 

Como distribuir os lotes 
O Movimento está discutindo quem vai se beneficiar com 

os 468 lotes. Após vários meses, todos concordam que as 
fann1ias devem obedecer os seguintes critérios: 

l. Quem ocupou.
2. Quem participou mais tempo do Movimento.
3. A situação da moradia (aluguel, cortiço, favela).
4. Idade acima de 50 anos.
5. A renda familiar.
A �ossa luta não pára com os 468 lotes, mas com toda a

Juta, o Colorado. Há muitas áreas vazias e muitas fann1ias 
sofridas. É por isso que o Movimento cria força. 

--, 

Parabéns pela garra, 
luta e vitórias 

, __ HÃ� 
MDF - Movimento de Defesa do Favelado· 
Região Episcopal BelAm - SP 
Praça Dr. Vicente Giacoglini, 02 'll'

03209 - VI. Alpina - SP 
Fone: (011) 918 9302 
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EDITORIAL 

"No ventre de Maria, Jesus se fez carne. 
Na oficina de José, Jesus se fez classe." 

A meditação desta mensagem de D. Pedro Casaldáliga por ocasião 
do voto histórico de 17 /11/89, Natal e início do Novo Ano a 1 /1 /90, 
não importa qual o resultado, nos leva a fortalecer mais e mais nosso 
compromisso de fidelidade à classe operária e a Jesus Cristo. 

A presença atuante dos militantes de acordo com a mensagem já 
divulgada pelo último Conselho de 24 a 26/11/89, torna a vitória do 
candidato da classe operária combativa, mais concreta e real. Assim 
seja! 

. Os artigos de Luiz S érgio e Lázaro, reforçam esta esperança. O ar
tigo do Pe. Reginaldo sobre a Igreja, particularmente do Nordeste li, 
ajudará a aprofundar a análise de estrutura e conjuntura da Igreja no 
VI 119 Congresso. As reportagens de Cleuza sobre o simpósio da Dívida 
Externa e eleições sindicais e de bairro em Macuco e Aracaju, escritas 
por José Campanuci e Maria Mota, mostram a nova força combativa dos 
militantes da ACO do movimento popular e sindical. 

Os recortes de cartas do Pe. Salvador, alguns depoimentos e avalia
çlSes dos liberados, as notícias sobre a preparação do Vll l9 Cohgresso, 
os encontros do MMTC e Moac revelam as dimensões do nosso Movi
mento em plano nacional e internacional. 

A "Carta Aberta aos Trabalhadores" tirada no último Conselho, é 
uma síntese da avaliação da campanha eleitoral do 19 turno. 

A foto da capa expressa a esperança de dias melhores para as fami
lias da classe trabalhadora. 

Que o Natal libertador de Jesus Cristo e o Novo Ano de 1990 tra
gam muita força transformadora e façam surgir uma classe operária 
sempre mais resistente e comprometida com uma nova sociedade mais 
justa, igualitária, fraterna e de paz em nosso meio. 
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NATAL FAZ RENASCER A ESPERANÇA 

Estamos encerrando mais um 
ano. Neste momento em cada um de 
nós e dentro do Movimento refleti
mos os acontecimentos, desde o me
nor até o maior e perguntamos: quais 
foram aqueles que vieram de encon
tro aos anseios e às aspirações da 
Classe Trabalhadora? 

Fica para nós uma certeza de 
que foi um ano político multo forte 
e decisivo, devido as eleições para 
Presidente da República, através do 
voto direto, depois de 29 anos. 

Neste momento já aconteceu o 
primeiro turno das eleições, anteci
pado de urna renhida campanha em 
que os partidos procuraram apresen
tar seus candidatos e seus programas 
de governo, para que a sociedade 
brasileira pudesse analisar, comparar 
e assim votar naquele candidato ou 
partido, que no seu modo de enten
der tinha a proposta mais coerente 
para governar o pai's. 
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Nesse processo já foram defini
dos os dois candidatos que no 2Q 
turno vão para a decisão final. 

Temos a certeza de que para os 
trabalhadores com um pouco de 
consciência de classe o seu candidato 
já está definido concretamente. 

- Que relação tem o Nata I com
este acontecimento poli'tico, para a 
vida do povo e da Classe Trabalha
dora? 

- Tem uma relação muito gran
de. Porque em Jesus Cristo se mani
festa o Deus da Vida. 

E assim o homem passa a ter 
um valor maior nessa vida que se 
manifesta em Jesus de Nazaré. Este 
nasce num estábulo em Belém, o 
ma is pobre dentre os pobres, sendo 
Deus-Homem. 

Deste nascimento, nasce tam-

bém uma nova missão para nós: a de 
transformar o velho em novo. 

- O que é este novo?

É o projeto capaz de acabar
com a exploração e opressão, visando 
uma nova ordem com base na frater
nidade, igualdade, participação e jus
tiça. 

Este projeto vem acontecendo 
cada vez que o povo é capaz de lutar 
e se organizar para conquistar seu es
paço dentro da sociedade capitalista 
em que vivemos para uma sociliaza
ção, acabando com a exploração do 
homem pelo próprio homem. 

A Esperança é muito forte com 
o Natal de Jesus Cristo. Sua vida de
ve ser compromisso para todos nós
que devemos estar sempre engajados
nas lutas para a transformação.

Neste momento decisivo das 
eleições, tão perto da comemoração 
do Natal, renasce a Esperança de 
transformação. 

Transformação profunda na norr 
sa vida e do nosso Brasil para chegar 
à Libertação e Construção da Socie
dade Nova. 
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Uma "Estrela" brilha ensinando 
o caminho que nos guiará para a su
peração de todos os conflitos, como
guiou os Reis Magos para encontrar o
Menino Deus e prestarem assim uma
homenagem.

Nossa homenagem ao Menino 
Deus, como pessoa e como militante 
é dar sempre o testemunho do Deus 
da Vida. Este nasceu garantindo nos
sa militância através da participação 
profunda nos instrumentos ou fer
ramentas que vão ajudar a Classe 
Trabalhadora como partido, sindica
to, movimento popular. Conseguire
mos seus objetivos ao lutarmos con
tra a sociedade capitalista, a qual 
mudou completamente o verdadeiro 
sentido do Natal ao colocar em pri
meiro plano a preocupação de garan
tir o lucro fácil, dentro da ideologia 
de que o importante são os presentes 
e outras coisas supérfluas, com o in
tuito de reforçar o individualismo e o 
consumismo. 

Cada um renascendo deste novo 
espi'rito do Natal, podemos transfor
mar profundamente nossa vida, ga
rantindo a proposta de Jesus Cristo 
em nossa realidade: O Reino de 
Deus, Reino de Amor, Justiça e Fra
ternidade. 



O PESADELO DAS ELITES DO SISTEMA 

A chegada de Lula ao 29 turno 
das eleições presidenciais fez tremer 
os alicerces carcomidos da burguesia, 
que passou a ter pesadelos ao sentir 
cada vez mais próxima a eleição de 
um presidente popular. Essa burgue
sia e o sistema que lhe dá sustentação 
tentou por todos os meios e modos 
eliminar a presença da esquerda no 
turno final das eleições, procurando 
viabilizar para este turno final dois 
representantes da direita, para a sua

melhor segurança. Tentou até Sílvio 
Santos. Nã'o deu certo. Para ela acon
teceu dos males o maior, a eleição do 
candidato da Frente Brasil Popular 
para esta etapa. Se ainda n§'o fosse 
ele o rebuliço n§'o seria tão grande. 
Mas logo Lula. Isso para a burguesia· 
é uma subvers§'o inadmiss(vel. Uma 
subversão dentro das regras estabele
cidas pelo sistema burguês de escolha 
do dirigente máximo do pa(s. Trata
se de uma subversão pelo voto. Ain
da que corresponda apenas a 1 � eta
pa do processo eleitoral presidencial, 
já foi suficiente, por si só, para fir
mar definitivamente o PT como o 
partido hegemônico da esquerda e 
sua proposta de independência de 
classe da classe trabalhadora como 
proposta hegemônica. E é isso que 
desespera a burguesia, pois sai forta
lecido dessa eleição o projeto de rup
tura do modelo burguês de domina-
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ção e gerenciamento da sociedade. 
Para a classe burguesa, o mal menor 
teria sido a chegada ao 29 turno do 
setor da esquerda que propõe a con
ciliação de classes. 

Mas a ida de Lula para o 29 
turno desestruturou não somente os 
adversários permanentes dos traba
lhadores, o capital e seus aliados (o 
Estado e os políticos da burguesia), 
desestruturou igualmente os eS'que
mas dos partidos e dos políticos di
tos de "centro" e de "centro-esquer
da", ou seja, desestruturou ou desar
ticulou os esquemas das elites políti
cas falsamente opositoras ao sistema 
que está aí. Suas bases demonstraram 
maior compreens§'o do momento his
tórico e sinceridade de propósitos ao 
se pronunciarem logo da definição 
do resultado do 19 turno, pela can
didatura popular. A questão é que 
tanto para a burguesia e seus acólitos 
e para o candidato que lhes restou, 
Cofiar de Metia, quanto para as elites 
da social-democracia (n§'o para as 
suas bases e quadros progressistas), a 
proposta pol(tica encarnada pelo 
candidato da Frente Brasil Popular é 
radical e foge aos limites toleráveis 
pela ordem institucional burguesa. 
Pretende a supremacia efetiva da 
maioria sobre a minoria. Ora, para 
essa elite isso só é aceitável no papel 

.. 

e no discurso, não na prática. Portan
to a ida de Lula para o turno final 
teve a propriedade de por a nu quem 
é quem no cenário político brasilei
ro. As máscaras tiveram que ser ti
radas e a cara de cada um ficou a 
mostra. 

Ao sistema restou um único 
candidato: o da Rede Globo, com a 
sua postura política neo-fascista tra
vestida de neoliberal. 

O discurso mistificador do can
didato do sistema procura convencer 
o eleitor de que o problema da crise
social brasileira encontra a sua solu
ção na privatização das empresas es
tatais, no fortalecimento da livre ini
ciativa e no predomínio das leis do 
mercado, na continuidade do paga
mento da Dívida Externa, do com
bate rigoroso aos sonegadores de im-
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postos e em outras medidas neolibe
rais (até que ponto, de fato, são "no
vas" estas medidas?). Reforma agrá
ria, reformas estruturais efetivas não 
fazem parte do seu programa. A sín
tese da sua proposta é a moderniza
ção. O pa(s tem que caminhar para o 
19 mundo. Sentar-se à mesa com os 
7 grandes, que passariam a ser 8 com 
a chegada do Brasil. Na base de toda 
essa crise está o fato de o Brasil ser 
um pa(s do 39 mundo, por incapaci-

dacte dos seus dirigentes de moder
nizá-lo. 

O discurso e a proposta do can
didato do sistema faz questão de 
ignorar a relação de exploração e 
dominação de classe existente na so
ciedade burguesa, responsável pela 
exclusão da parcela maior da popula
ção, da apropriação justa das rique-



zas, dos bens e serviços socialmente 
produzidos. Escamoteia proposita
damente o conflito de classes, o con
flito entre capital e trabalho, por sa
ber que ele é insolúvel nos marcos da 
sociedade capitalista e está na raiz de 
toda a crise social brasileira. 

Sendo assim o discurso de Col
lor trabalha com conceitos que ten
tam encobrir o caráter de classe da 
crise. Sua proposta além de velha é

deformada. A economia brasileira 
não é estatizada como tenta conven
cer em sua pregação. O Estado brasi
leiro é um Estado privatizado, suas 
empresas operam de acordo e em 
função dos interesses dos grandes 
oligopólfos e monopólios privados, 
nacionais e estrangeiros. As empresas 
do Estado são estatais nominalmente 
ou formalmente, na prática subsi
diam com os recursos do povo o ca
pital. É o caso, por exemplo, da 
Companhia Siderúrgica Nacional de 
Volta Redonda que subsidia a indús
tria automobil(stica e outras com a 
sua produção vendida a preço vil. 1: o 
caso, também, da Petrobrás que en
tre outras desvantagens perante o ca
pital está a de só ter o monopólio da 
prospecção de petróleo, o que impli
ca em despesa, mas não tem o mono
pólio da distribuição dos derivados, o 
que implicaria em lucro. O que de fa
to é preciso é desprivatizar o Estado 
brasileiro, conforme a proposta de
fendida por Lula. 

Collor, insistindo em ignorar o 
caráter de classe do Estado e do po
der institui'do, para melhor enganar, 
procura atribuir a situação de miséria 
das massas ao fato do Brasil não estar 
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modernizado e ser, portanto, um 
pa(s de 39 mundo. 

Acontece que é a realidade ma
terial concreta de existência dos di
versos grupos sociais numa sociedade 
capitalista quem determina a grada
ção de mundos particulares, os quais 
estão ba l,izados pelo grau de capaci
dade de apropriação da riqueza (ma
terial e espiritual) e rendas social
mente produzidas. Os grandes empre
sários monopolistas e oligopolistas e 
os banqueiros brasileiros (ou estran
geiros) que aqui operam, vivem aqui 
mesmo, no Brasil, o 1 Q mundo, com 
todo o conforto, vantagens, regalias, 
e bens e serviços sofisticados pró
prios deste. A questão do 19 e 39 
mundos não pode ser encarada de 
uma forma abstrata, destitu(da do 
referencial de classe. A classe traba
lhadora, esta sim, vive no 39 mundo. 
E podemos dizer até que diferentes 
grupos sociais dessa classe vivem num 
49, 59 ou 69 mundos. Porque é a si
tuação de existência social quem de 
fato determina em que mundo se 
está. 

O pa(s capitalista mais moderno 
e mais desenvolvido do mundo, os 
Estados Unidos da América do Nor
te, pa(s chamado de 19 mundo, será 
que o é para todos os seus habitan
tes? Será que os pobres urbanos de 
lá, na maioria negros e hispânicos, os 
homeless (sem-teto), estes últimos já. 
em 1987 chegavam a 32,5 milhões de 
pessoas (citado no artigo de Eduardo 
Mack - JB de 1/10/89), e a popula
ção que se amontoa e se abriga no 
cinturão de favelas de Los Angeles, 
convivendo com goteiras, ratos, en-

canamentos defeituosos e com pro
blemas de esgoto, experimentam 
existencialmente o bem-estar e as de 
lícias do 19 mundo? No sistema ca
pitalista uma minoria social tem tu
do; esta vive no 19 mundo, mesmo 
em pa(ses da América Latina. Uma 
maiora pouco tem ou nada tem; esta 
vive em mundos sociais (39, 49, 59 ... 
etc.), mesmo que habitando em pa(
ses "modernos" e "desenvolvidos". 

"Modernos" e "desenvolvidos" para 
quem? 

É isto o que a candidatura po
pular de Lula denuncia e se contra
põe. Ela coloca claramente que os 
que até aqui se beneficiaram e foram 
os agentes dessa injustiça social é que 
pagarão o preço maior da demolição 
das estruturas excludentes vigentes. 
Da( o pesadelo das elites do sistema. 

CARTA ABERTA AOS TRABALHADORES 

"A ACO é um Movimento de operários cristãos, dinâmico, que se 
renova e se define à medida em que seus militantes vivem o compromis
so de fidelidade à Classe e a Jesus Cristo, segundo CADA MOMENTO 
HISTÓRICO DO MOVIMENTO OPERAR/O." 

(C.F. Declaração de princípios da ACO 1.1.) 

O Conselho Nacional da Ação 
Católica Operária reunido em Mo
quetá, Nova Iguaçu, nos dias 24, 25 e 
26 do corrente, tendo presente a im
portância e a gravidade do momento 
histórico em que vive o nosso pa(s, 
CONSIDERANDO: 

*O agravamento da difícil situa
ção de vida dos trabalhadores brasi
leiros esmagados pela fome, doença, 
falta de moradia, violência e miséria 
ab&)luta; 

*A investida violenta dos meios
de comunicacão de massa no sentido 
de confundir· e enganar a opinião pú
blica, garantindo assim a continuida
de dessa situação; 

*Que, o que está em jogo são os
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interesses de uma minoria, até hoje 
privilegiada, em detrimento dos inte
resses da grande maioria do povo bra
sileiro; 

*A utilização da religião e da fé
pelo candidato que representa, neste 
momento, os interesses dos podero
sos, aproveitando-se assim da pro
funda religiosidade do povo brasilei
ro para garantir esses mesmos inte
resses; 

*Que é a primeira vez, na histó-
ria do Brasil, que se abre uma pers
pectiva concreta de mudança dos 
rumos de nossa história; 

E por ser a Ação Católica Ope
rária, um Movimento de Trabalhado
res Cristãos, coerente com esta carac-



terística e fiel aos princípios evangé
licos, a ACO ESTÁ CONVENCIDA 
OUE: 

*Só há uma candidatura que re
almente representa e defende os inte
resses e as profundas aspirações do 
povo oprimido; 

*Só há uma candidatura com
proposta concreta para derrotar a 
violência organizada que marginaliza 
a grande maioria do povo brasileiro; 

*Só há uma candidatura que
pod��, _uma vez investida no poder,
dar 1n1c10 a uma nova era de justiça, 
de participação, de democracia prio
rizando o HOMEM e o TRABALHO 
sobre o CAPITAL· 

*Só há uma �ndidatura que se
compromete com: 

- reforma agrária e urbana,
- política agrícola que "'fixa o

pequeno agricultor no campo, 

10 

- não pagamento da dívida ex
terna, 

- democratização dos meios de 
comunicação, 

- priorização da saúde, educa
ção e transporte para todos. 

A AÇAO CATÓLICA OPERA
R IA reafirmando seu compromisso 
de fidelidade à Classe Trabalhadora e 
a Jesus Cristo, traz presente a mensa
gem b1blica, tão fortemente expressa 
em Eclesiástico 13-15, 16 e 17:

"O homem procura a compa
nhia de seu semelhante. Como pode
rá o lobo viver com o cordeiro? Que 
paz poderá haver entre o rico e o 
pobre?" 

Nova Iguaçu, 
26 de Novembro de 1989

CONSELHO NACIONAL- ACO 

DÍVIDA EXTERNA: O QUE NÓS 
TRABALHADORES TEMOS COM ISSO? 

Na 2� quinzena de setembro de 
89 realizou-se em Brasília um Encon
tro Nacional sobre a Dívida Externa, 
promovida pela OAB, CUT, CONIC, 
CONTAG, MNDDH e ABI. 

O encontro foi considerado 
muito rico pelo seu conteúdo, pela 
participação de setores representati
vos do meio popular e pela clareza 
com a qual nos foram apresentados 
os principais fatos da famigerada Dí
vida Externa. 

Este "monstro" desconhecido 
pela grande parte do povo e por mul
tas "autoridades", foi criado para fa
vorecer aos países do 1Q mundo e 
aos seus comparsas dentro de cada 
pai's devedor. Este endividamento 
vem de muitas décadas, e foi feito 
para pagar outras dívidas anteriores, 
principalmente para cobrir juros 
exorbitantes, numa interminável tra
paça em que esses recursos foram 
desviados em seguida para outros 
objetivos escusos. 

No Brasil após 1964, principal
mente nas últimas duas décadas, 
"nosso endividamento" externo mu
dou radicalmente sua estrutura e fun
ção. Instaurou-se um sistema circular 
fechado e vicioso, apoiado em legis
lação autoritária e atenta aos interes
ses estrangeiros, sem a efetiva parti
cipação do Congresso Nacional. A 

11 

Cleuza Chamon 

Dívida passou a ser negócio, mera 
prática de interesses particulares, sem 
preocupações com o futuro da Nação 
brasileira. 

A compreensão da verdade so
bre a Dívida Externa requer de nós, 
povo brasileiro, um maior conheci
mento que precisa mos ter sempre 
presente. 

E indispensável nos conscienti
zarmos sobre a causa maior do au
mento constante da nossa miséria. 

O alarmante aumento das doen
ças transmissíveis, nos últimos anos, 
como: 

- a tuberculose, cujo índice era 
em 1973 de 45,7 casos notificados 
em cada 100 mil habitantes. Em 
1986 esse número passou a 60,5 em 
cada 100 mil; 

- a hansen(ase (lepra), de 6,8
casos em cada 100 mil habitantes 
passou para 17;

- a leishmaniose regumentar
(outra doença tropical), elevou o nú
mero que era de 2,8 para 11,4 casos; 

- a malária, cuja incidência est&
va quase liquidada em 1973 (73.112
casos notificados), incrementou-se 
violentamente: o número subiu para 



443.607 casos em 1986 (fonte: 
UNICAMP). 

O "Mal de Chagas" vitima 11 
milhões, a esquistossomose a 13 mi
lhões. Estas duas são doenças parasi
tárias. 

Isso num pai's em que apresenta 
um em cada dois brasileiros conde
nado ao analfabetismo ou ao semi
analfabetismo. 

Vale também colocar em evi
dência aqui, o déficit habitacional. 
Este realmente é assustador: mais de 
10 milhões de fami'lias vivem em 
condições Infra-humanas em termos 
de habitação. 

Dados da UNICAMP mostram a 
involução verificada nest� década

maldita. Segue abaixo um quadro do 
nQ de financiamentos habitacionais 
concedidos. 

Ano 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Financiamento 
662.443 mil 
460.870 mil 
568.11 mil 
196.978 mll 
216.560 mil 
122.358 mil 

60.638 mil 
(até outubro/86) 

O compromisso com o FMI, 
praticamente liquidou com a política 
habitacional do governo. 

No Brasil os dados sobre a mor
talidade Infantil situa-se segundo os 
controvertidos dados estatísticos en
tre 60 a 80 mortes por mil. Segundo 
a Unicef, morrem 1.080 crianças en
tre zero a dois anos de idade por dia, 
cerca de 400 mil por ano. Uma tre
menda guerra, cujo número somente 
é superado pelas baixas verificadas 
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nas duas últimas grandes guerras 
mundiais e na guerra da Coréia. 

Se segui'ssemos enumerando os 
danos causados pela insensatez dessa 
Dívida para o Terceiro Mundo certa
mente ocuparíamos um espaço incal
culável. 

Por isso tudo e, fundamental
mente (como se comprova na tese da 
CUT - Central Única dos Trabalha
dores, apresentada à Conferência 
Sindical Latino-Americana e Caribe
nha), porque a Dívida Externa é em 
grande parte ilegítima e já foi paga 
várias vezes, cabe riscá-la definitiva
mente da contabilidade internacio
nal. E estabelecer uma ordem inter
nacional mais justa que assegure os 
direitos fundamentais dos povos sub
desenvolvidos, a começar pelo direito 
à vidal 

Por isso é de fundamental im
portância que nós trabalhadores to· 
memos consciência de que este é o 
processo mais espantoso de empo
brecimento dos pobres a partir do 
enriquecimento dos ricos. 

E importante salientar que só 
esta conscientização da Classe Traba
lhadora dará respaldo ao trabalho das 
autoridades e das entidades compro
metidas com um basta nesta situação 
já há muito insustentável. 

Por isso nós temos que começar 
a popularizar esta discussão do endi
vidamento ilícito da Nossa Nação, e 
dos povos do Terceiro Mundo, para 
que juntos possamos nos posicionar a 
favor do Não Pagamento desta Dívi
da que não fizemos. 

Portanto: Ouem Não Deve Não
Pagai 

NOTICIAS DA IGREJA 

A RAIZ DOS CONFLITOS ATUAIS 

NAIGREJA 

Reginaldo é Vigário do Morro da 
Conceição - Recife 

Assistente da Ação Católica Operária 
(ACO) 

Assistente do Movimento de Adoles
centes e Crianças (MAC) 

Presidente da Comissão Regional de 
Presbíteros (CRP-NE 2) 

Membro da Comissão Nacional do 
Clero (CNC) 

Membro da Comissão do Hinário li· 
túrgico da CNBB 

Os antigos navegantes, ao plane
jarem suas viagens, antes de lança-

13 

José Regina/do Veloso de Araújo 

rem-se na aventura dos grandes ma
res, procuravam uma referência, que 
lhes ajudasse a definir com precisão 
os rumos a tomar e lhes garantisse a 
certeza da ida e da volta, para que 
não viessem a perder-se na imensidão 
do oceano. A esta referência eles 
chamaram de NORTE! E pelo norte 
indicado por sua bússola, eles sabiam 
com segurança se navegavam para o 
levante ou para o poente, para o sul 
ou para o norte, bem como, calcula
vam os graus de latitude ou de longi
tude ... 



JOC - RAIZ HISTÓRICA 

DO CONCfLIO VATICANO li 

Foi lá pelos anos 19 25, que um 
padre belga, filho de família operá
ria, começou a reunir-se com um 
grupo de adolescentes trabalhadores, 
para ajudá-los a VER de frente e a 
fundo a vida que levavam, toda a du
reza de sua condição proletária, as 
conseqüências e sobretudo as causas 
dos seus muitos problemas, . .. a JU L
GAR, à luz do Evangelho de Jesus, 
toda essa realidade, acolhendo com 
esperança a Boa Nova do Reino da 
Justiça e da Fraternidade, os apelos 

· de Deus à conversão pessoal e ao
compromisso com a transformação
da sociedade; ... a AGIR concreta
mente no sentido de fazer surgir o
HOMEM NOVO e um MUNDO NO·
VO, através da militância no meio
dos companheiros.

A JOC de Card ijn nasceu de
uma Intuição que levou a Igreja, aos
poucos, a encontrar o seu "norte",
em plena travessia do século XX: Es
se novo jeito de viver a fé cristã foi
ganhando espaço no corpo da Igreja,
levando sangue novo a células e ór
gãos já em estado de avançada escle
rose, rejuvenescendo a face da espo
sa de Cristo, limpando-a de tantas
rugas adquiridas ao longo de séculos
de mundanização e degenerescência,
desde o adultério praticado com o
Império de Constantino.

O ponto alto desse processo de 
renovação foi o Concílio Vaticano li, 
convocado pelo mais clarividente pa
pa da módernidade, João XXIII. A

Constituição Pastoral sobre a Igreja 
no Mundo de Hoje, promulgada no 
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dia 7 de dezembro de 1965, véspera 
da Imaculada Conceição foi um sole
ne e abrangente VER, JULGAR e 
AGIR, assumido por toda a Igreja, 
na pessoa dos Bispos do mundo in
teiro, ao encerrarem, sob a presidên
cia de Paulo VI, a última sessão do 
Concílio. 

MEDE LLJN E PUEBLA 

Entre nós latino-americanos es
se processo continou e avançou. As 
assembléias episcopais de Medellín, 
em 1968, e Puebla, em 1979, sob o 
impulso que vinha das bases sacudi
das pelo sopro do Espírito, marca
ram novos ápices. E os sucessivos 
pronunciamentos da CNBB, aqui en
tre nós, bem como as sucessivas e 
oportunas Campanhas da Fraterni
dade anuais, fizeram e continuam fa
zendo jus a toda a uma riqueza de 
vida que se processa num sem núme
ro de Comunidades, Movimentos e 
Pastorais voltados para os desafios 
maiores enfrentados pelo povo opri
mido. 

O POVO DE DEUS 

COMPROMETIDO COM A 

HISTORIA 

Encontrado o "norte", esta cer
teza maior, esta referência primeira 
de uma Igreja, Povo de Deus com
prometido com a História, tudo pas
sa a ser redimensionado e redirecio
nado: Das perspectivas da evangeliza
ção ao jeito de fazer Teologia ou ca
tequizar as crianças, do jeito de se 
organizar a vida eclesia I à compreen-
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são dos ministérios tradicionais ou à 
abertura para os novos ministérios, 
da práxis da militância cristã no 
mundo ao ecumenismo ou à celebra
ção litúrgica. Mas o que há de mais 
positivo, de mais belo e emP?l�nte 
em tudo isso é a emergência _dos em
pobrecidos no seio da Igreja, como se 
Jesus de Nàzaré nascesse de novo de 
Maria: De repente, os marginalizados 
da oociedade institucionalmente in
justa se descobrem como "os preferi
dos de Deus", ·os protagonistas do 
Reino, e se lançam com arrojo em 
busca da Terra Prometida, inaugu
rando um novo "Êxodo" na história 
da fé e da libertação dos oprimidos. 
Eles assumem com gosto e criativi
dade a vida de sua Igreja, agora do 
tamanho e do jeito deles. Eles assu
mem com garra, no campo e na cida
de, a luta pelos sagrados direitos do 
povo, conscientes de que "a glória de 
Deus é o Homem vivo", como já dis
sera há 1 .700 anos atrás Santo lri
neu; Eles celebram com originalidade 
e alegria o acontecer progressivo da 
Páscoa em suas vidas. 

A NOVA FACE DA IGREJA 

Pouco a pouco, de uma Igreja 
piramidal, que reproduz escandalo
samente o modelo mundano de do
minação, passamos a experimentar 
com satisfação uma nova realidade 
eclesial: Não mais uma Igreja "esta
belecida", instalada, cristalizada, de 
olhos cerrados para os sinais dos 
tempos, de ouvidos tapados para os 
clamores do povo, mas uma Igreja 
dinâmica e ágil, que embarca confi
ante no fluxo da História, por que 

sabe que Aquele, a quem as ondas e 
os ventos obedecem, vai com ela, até 
o fim (Mateus 8,23-27, 28,20). Por
isso ela se engaja num processo de
mudança permanente, de si própria,
"pra ser boa", e da sociedade ... Não
mais o autoritarismo dominador, a
imposição de cima para baixo, a mis
tificação do poder para permitir a
submissão inquestionável e o servi
lismo dos súditos, como se a manu
tenção das estruturas de dominação
fosse uni postulado "de instituição
divina", mas a autoridade verdadeira,
diferente da dos escribas e fariseus
(Mateus 7 ,29), exercida como serviço
ao crescimento da comunidade, na
escuta de cada um, em regime de
co-responsabi lida de e participação,
porqu-e entre nós não se poderá agir
como os tiranos deste mundo (Ma
teus 20,20-28). E nós assistimos aos
bispos deixando os palácios, os pa
dres de mangas arregaçadas suando
nos mutirões do bairro ou do sítio,
as freiras vestidas de gente, morando
em barraco, lata d'água na cabeça,
como todas as Marias, e os seminaris
·tas formando-se, em primeiro lugar,
na escola do povo.
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Em função desta experiência 
inédita e alvissareira, fruto da ação 
do Espírito, que em cada época da 
História, guiando os discípulos pelos 
caminhos da Verdade total, recorda
lhes as sempre novas exigências do 
Reino (João 16, 12-15), foram sendo 
implementadas aquelas instâncias ou 
instrumentos, que haveriam de sus
tentar a caminhada, garantir a conti
nuidade do processo, fomentar o 
crescimento permanente: a Confe
rência Nacional dos Bispos do Brasil 



(CNBB), o Regional Nordeste 2, o 
Seminário do Regional Nordeste 2 
(SERENE 2), o Instituto de Teologia 
do Recife (ITER), o Serviço de Do
cumentação e Informação Popular 
(SEDIPO), a Comissão de Justiça e 
Paz ... todo um leque de iniciativas e 
estruturas que permitiram o pleno 
desabrochar de uma verdadeira pri
mavera eclesial cujas prim(cias já an
damos colhendo e carregam todas o 
sabor de um nome para sempre ines
quec(vel, DOM HÉLDER CÂMARA, 
o "Irmão dos Pobres"!

A IGREJA, FERMENTO 
DE VIDA NOVA 

A impressão que a gente tinha 
era de que ir(amos comemorar o 59 
Centenário da Evangelização das 
Américas, redimidos, pelo menos em 
parte, da culpa histórica de uma Igre
ja conivente com o processo de do
m inação e espoliação de nossos po
vos ... Chegaríamos, então, ao 39 Mi
lênio com uma cara muito mais fiel 
ao modelo esboçado pelo Esposo pa
ra sua Esposa: 

- uma Igreja feita de pobres,
que têm fome e sede de justiça (Ma
teus 5,3.6) ... 

- uma Igreja comprometida·
com os que jazem à beira da estrada, 
que adora o Deus verdadeiro, quando 
se abaixa para socorrer os esmagados, 
e realiza a liturgia verdadeira, quan
do serve à causa da Vida! ( Lucas 
25-37) ...

- uma Igreja capaz de anunciar
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aos empobrecidos a Boa Nova da I i
bertação e da reconciliação, porque 
não tem rabo preso ( Lucas 4, 16-30) 

- uma Igreja que santifica o
nome do Pai, apressando a vinda do 
Reino, quando se bate para que a sua 
vontade seja feita na terra como no 
céu e se concretize no pão partilha
do, no perdão dos inimigos e na su
peração da tentação maior, tomar o 
lugar de Deus, pisando o seu seme
lhante (Mateus 6,9-13) ... 

Não é bonito ver tantas Comu
nidades, Movimentos e Pastorais 
brotando, florescendo e frutificando, 
na periferia das grandes cidades ou 
nos sertões ma is remotos ... O povo 
por toda parte assumindo sua vida na 
luz da palavra b1blica, que deixou de 
ser privilégio de clérigos e de mon
ges ... Os pobres assumindo com cria
tividade e responsabilidade a sua fé e 
a sua Igreja, fazendo-se sinal e fer
mento de libertação ... E até gente 
das camadas abastadas, descendo dos 
seus tronos para se comprometerem 
com os despossu(dos e famintos, 
"porque para Deus nada é impossí
vel" (Mateus, 19,26) ... Não é boni
to? ... 

Não é maravilhoso ver toda essa 
gente, em nome da sua fé, metida em 
sindicatos, em associações de bairros, 
em movimentos de favelados ou sem 
terra, do povo da rua, de mulheres 
ou de negros, participand� do grande 
Movimento Popular, propiciando o 
surgimento do Partido dos Trabalha
dores, manifestando-se nas avenidas e 
nas praças, influenciando decisiva
mente no processo eleitoral e consti-

tuinte e se fazendo respeitar no con
junto das forças que promovem a 
dignidade, a cidadania e a construção 
de uma nova sociedade? ... 

Eram coisas desse tipo que o 
Mestre contemplava extasiado, a 
ponto de esquecer-se de comer, con
vidando os disc(pulos a olharem os 
campos,· que já amadureciam para a 
colheita (João 4,31-38). 

OS CONFLITOS APARECEM 

Infelizmente, nem todo mundo 
tem olhos de ver ... Os poderosos do 
mundo, e os da Igreja igualmente, 
tanto uns como outros, mal acostu
mados a uma prática religiosa aliena
da, que justificava a dominação, e o 
privilégio entorpecendo os oprimidos 
e tra nqü il izando os opressores, ao 
perceberem o alcance do processo de 
mudança em curso, abalaram-se com 
o movimento que se dava nas bases
da pirâmide ... Inseguros e intranqüi
los começaram a estrebuchar, a criar
pânico e dar gritos de alarme ... São
roncos e estertores de dragão ferido

pelo Filho da Mulher (Apocalipse 
12). Não devemos estranhá-lo. 

Por outro lado, após 25 anos de 
caminhar empolgados em busca do 
novo modelo de Igreja e de Socieda
de, que a fé bíblica nos inspirava, e 
os tempos exigiam, a gente só pode 
estranhar e rechaçar as recentes in
vestidas dos que na Igreja detêm o 
poder, do Vaticano à Arquidiocese 
de OI inda e Recife, contra tudo o 
que se andou construindo, muitas 
vezes a duras penas e a preço de san
gue ... Depois de haver descoberto a 
"pérola preciosa", depois de "haver 
vendido tudo para consegui-la" (Ma
teus 13,45-46), é claro que não va
mos largá-la tão facilmente ... Foram 
séculos de espera da História até que 
chegássemos a esta hora ... Passamos 
pelo cadinho da perseguição, da tor
tura e da morte para merecê-lo ... 
Depois de duas décadas de descermos 
às catacumbas, ao emergirmos dos 
porões da ditadura militar, estamos 
agora levando na cabeça e quem nos 
bate são aqueles que deviam usar do 
seu cajado de pastor pra guiar ou de-



fender as ovelhas ... Mas são tantos e 
tão significativos os testemunhos de 
apreço, de apoio e solidariedade, que 
de toda parte nos chegam, que só nos 
levam a fortalecermo-nos na convic
çko' de que este é o "Caminho" (Atos 
18,26; 19,9; 19,23; 22,4; 24,22). E 
as contradições que ora enfrentamos 
só servirão, não importa o preço que 
venhamos a pagar, para estreitar mais 
fortemente os vínculos que nos 
unem, a articulação de iniciativas e 
esforços ... para aprofundarmos ainda 
mais as questões com que nos de
frontamos ... e nos habilitemos a dar 
com muito mais coerência e consis
tência "as razões de nossa esperança" 
a quem nos perguntar por elas (1 Pe
dro 3, 15) ... para nos purificarmos 
sempre mais do que resta de superf i
cialidade, de interesse menor, que 
possa desmerecer nosso testemunho 
ou enfraquecer nossa luta pela causa 
maior, a causa da Vida, a única causa 
de Deus. 

APESAR DO MASSACRE, 
A RESISTl:NCIA CONTINUA 

O tempo não é de desanimar 
nem de demitir-se, mas de esperar e 
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de resistir. Como dizia São Paulo, 
escrevendo aos cristãos de Roma: 
" ... nos alegramos nos sofrimentos, 
pois sabemos que os sofrimentos 
produzem a resistência, a resistência 
traz a aprovação de Deus e esta apro
vação cria a esperança. Essa esperan
ça não nos decepciona, pois Deus 
tem derramado o seu amor em nos
sos corações, por meio do Espírito 
Santo, que ele nos deu" (Romanos 
5,3-5). 

Há 15 d ias atrás celebra mos o 
encerramento do SERENE 2 ... Ama
nhã estaremos celeorando o encerra
mento do ITER. .. Padres e leigos 
andaram sendo expulsos ou cassados 
e outras medidas são anunciadas para 
as próximas semanas ou meses por 
quem vai assumindo com arrogância 
posto de comando na condução da 
Arquidiocese ... Mas não conseguirão 
impedir que o galo continue a cantar 
ao longo das noites nem que o sol 
volte a nascer todas as manhãs, pois, 
como diz o povo na sua sabedoria, 
"onde termina a terra de Nosso Se
nhor, começa a de Nossa Senhora". 

Novembro de 1989 

NOTlclAS SINDICAIS 

A LUTA SINDICAL E POPULAR 

EM MACUCO - RIO 

No decorrer do ano de 1989 vá
rios fatos aconteceram na região de 
Cantagalo. Acontecimentos que me
recem ser destacados para toda a 
classe trabalhadora. 

Houve a eleição da nova chapa 
do Sindicato da Construção Civil de 
Nova Friburgo, do qual a área terri
torial abrange as fábricas de Cimento 
Alvorada, Votorantim e Mauá. 

Nesta chapa concorreram às 
eleições quatro (4) companheiros da 
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José Campanuci Cabe/li 

ACO: Rivaldo da Silva (Bada), Ma
noel Roberto da Silva ( Lucinho), Sa
dy de Almeida Torres e José Campa
nuci Cabelli. 

A votação mais expressiva foi a 
da fábrica Alvorada. Após ter toma
do posse do mandato sindical, nós da 
Fábrica Alvorada, articulamos urna 
outra chapa para concorrer âs elei
ções de uma agremiação que existe 
dentro da fábrica - ARCA (Associa
ção Recreativa Cimento Alvorada). O 
objetivo nosso era ganhar as eleições 



e conduzir a Associação de forma 
democrática, o que nunca aconteceu, 
porque sempre foi atrelada aos 
patrões. 

A nossa chapa foi encabeçada 
pelo companheiro Gilson de Jesus 
Coelho que é do sindicato. A fábrica 
teve muita dificuldade para montar a 
chapa para concorrer com a nossa, 
fizeram várias reuniões sempre de 
portas fechadas para ninguém saber o 
que eles estavam combinando. 

Próximo ao dia da eleição fo
ram feitos vários pronunciamentos 
de difamação contra Gilson de Jesus 
Coelho, que antes já tinha sido cas
sado. Gilson recorreu â justiça e ga
nhou de novo o mandato. Eles justi
ficaram que o pessoal, não devia ele
ger nossa chapa, porque Gilson era 
desonesto e etc. 

Chegou o dia da eleição e a nos
sa chapa venceu de 27 4 a 94 votos, 
portanto os patrões não conseguiram 
a credibilidade dos associados. 

Após assumirmos a Associação 
(ARCA), começamos a sofrer véirias 
perseguições. Como por exemplo: A 
pessoa que se declara ter votado na 
Qossa chapa era radicalmente demiti
do. O nosso secretário, e o vice-presi
dente que nã'o tinham segurança de 
emprego, foram demitidos. O vice
presidente depois de pressã'o feita pe
lo engenheiro do setor, foi readmi
tido. 

A covardia começou a se alas
trar tanto que renunciamos coletiva
mente ao nosso mandato na ARCA. 
Fizemos uma panfletagem na porta 
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da fábrica sobre o porquê de nossa 
renúncia. Se não renunciássemos as 
demissões teriam sido maiores. 

A equipe de ACO de Macuco 
comovida com o que vinha aconte
cendo, convidou os padres da região 
para fazer uma avaliação sobre o ca
so. Foram convidados o padre Aldo 
de Cordeiro, padre Leão de Macuco e 
padre Pedro de Cantagalo, que não 
pôde comparecer. Nesta oportunida
de estava nossa querida companheira 
Cleuza, que tinha vindo a Macuco 
para o aniversário de minha filha 
Kizziz. 

Colocamos toda essa realidade 
para os padres Leão (Macuco) e Aldo 
(Cordeiro). Não fomos felizes na 
reunião, o que pudemos avaliar foi 
que os padres parecem que não en
tenderam as nossas colocações e de
pois dessa reunião a coisa complicou 
ainda mais dentro da fábrica Alvo
rada. 

Nós do sindicato fomos total
mente discriminados pelos patrões, 
não tínhamos direito a reajuste de sa
lário, nem outras vantagens que eles 
davam para o pessoal em forma de 
paternalismo. Aqui vale a pena me
ditar estas palavras em Mateus 4,9: 
"Todas essas coisas te darei se, pros
tado, me adorares". 

Um companheiro que estava 
sendo reconhecido como uma das re
velações da ACO não aguentou a ten
tação e renunciou o mandato sin
dical. 

Agora conseguimos fundar o 

Sindicato Cimenteiro, mas nós da 
ACO que estamos acostumados com 
a prática da democracia estamos bas
tante preocupados, porque na As
sembléia de Fundação do Sindicato a 
participação do pessoal foi muito pe
quena, por causa da represália feita 
pelos patrões. 

Por outro lado temos que ava
liar o perigo que correr(amos se os 
patrões articulassem uma chapa e nos 
derrotassem; por isso tudo foi feito 
às pressas, mas teve validade porque 
mio havia quorum exigido. 

A proposta da equipe da ACO 
de Macuco é levar a consciência de 
classe para os trabalhadores, questio
nando na associação de moradores e 
dentro do PT. 

Já conseguimos registrar quatro 
Associações de Moradores em Ma
cuco: Bairro Barreira, Bairro da Reta, 
Bairro Volta do Umbigo e Morro de 
Santos Reis. 

Queremos aqui agrádecer a co
laboração dos companheiros de Vol
ta Redonda, Dário e Zé do Cosme 
que muito nos ajudaram e também 
do liberado Geraldo que passou por 

21 

aqui em julho e da liberada Cida que 
nos visitou em agosto. Estas pessoas 
chegaram em momentos importantes 
da nossa caminhada e isto só nos 
torta leceu. 

O companheiro Rivaldo da Silva 
(Bada), também milita na ACO e tem 
desenvolvido um ótimo trabalho nas 
Associações de Moradores e no Sin-
dicato. 

O nosso projeto é ampliar as or
ganizações populares e sindical na re
gião, para isso podemos contar com 
alguns elementos de luta como: Isaac, 
presidente do PT de Cordeiro, e com 
Weverton, militante da CPT; Irmã 
Rosário, professor Carlos Duarte de 
Cantagalo, Sidênio, Marlene, Gilson 
de Cordeiro e outros. 

Queremos agradecer a assistên
cia que a ACO tem dado a Macuco e 
sabemos o quanto esse pessoa I tem 
sofrido conosco. 

A luta continua e não vamos 
desanimar, os patrões estão tontos, 
por isso fazem tantas besteiras. Eles 
não pensavam que um dia o traba
lhador fosse refletir sobre os seus di
reitos. Por isso a luta continua. 



OS 18 DO FORTE - ARACAJU-SE 

Há tempos os moradores do 
bairro os 18 do Forte em Aracaju-SE 
estavam insatisfeitos com o "traba
lho" desenvolvido pela diretoria da 
Associação de Moradores. 

Mas a coragem de lutar por mu
dança, foi chegando devagar, a cada 
dia mais um pouquinho de coragem 
se acumulava. Do mês de abril em di
ante foi tomada a decisâ'o definitiva! 
Formar uma chapa de oposição e 
começar a campanha: "Quem sabe 
faz a hora, nâ'o espera acontecer". 
Depois de algumas discussões foi 
formada uma chapa composta por 16 
mulheres e 4 homens. Com muita 
força de vontade, garra, fé, determi
nação e apoio dos moradores em 
grande maioria, partiram para a luta, 
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Maria Motta 

com imensa vontade de mudar o 
quadro atual da Associação. 

Os ataques recebidos foram 
muitos, mas foram superados pela 
vontade ferrenha de mudanças. 

O trabalho foi feito pela chapa 
de oposição, visitando as casas dos 
sócios, conversando com o povo nas 
ruas e também denunciando as calú
nias feitas pelos adversários. 

A data da eleição foi marcada 
para o dia 16 de julho de 1989. Mas 
a listagem feita só teve a participação 
da diretoria. A oposição nâ'o teve 
acesso na elaboração da mesma. 

Chegado o dia das eleições, após 
1 hora de ini'cio da votação a eleição 
foi suspensa por FRAUDE, pois da 
listagem apresentada não constava os 
nomes dos sócios antigos e sim os 
que eles arrumaram por debaixo dos 
panos. Após a suspensão do pleito 
foi uma loucura, uma tremenda festa 
foi feita, esta U vitória animou bas
tante a chapa de oposição. 

Foi marcada uma nova data pa
ra a eleição, no dia 30 de julho/89. 

Desta vez a Federação de Asso
ciações do Estado tomou posição de 

que a listagem fosse feita pelos com
ponentes das duas chapas, colocando 
o nome dos sócios e o número de ca
da ficha.

Realizada a eleição no dia 30 de 
julho/89 o resultado foi o seguinte: 

Chapa - Oposição: 395 votos. 
Chapa - Situação: 299 votos. 

A comemoração se deu entre 
abraços, gritos, e lágrimas de alegria. 
A emoção foi imensa. 

A posse da nova diretoria está 

marcada para o dia 09 de setembro. 

A responsabilidade é grande, 
mas acreditamos bastante na nossa 
Força e União! 

"A Luta do Povo é Sempre Ma
ravilhosa!" 

Avante companheiros do bairro 
Os 18 do Forte. Só a união da Classe 
Trabalhadora fará raiar a Aurora de 
um Novo Tempo'! 

ACO 

Informa 

LIBERADOS 

Maria Aparecida Griilo Eiou, de 
São Vicente (SP), eleita Liberada Na
cional em 25 de maio de 1987, ter
minou seu mandato neste 26 de no
vembro de 1989. 
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No Assumir n9 19 de setembro 
de 1987, Cida se apresentava. Ela 
andou neste Brasil comunicando sua 
alegria e seu carinho pela ACO.



A ACO pede com insistência de 
mandar as avaliações depois de cada 
visita do Liberado. 

Parabéns a Bengui (Pará), Sal
vador e Periperi (Bahia) e Aracaju 
(Sergipe) que mandaram por escrito 
estas avaliações: 

- Relatório de Sergipe (Araca
ju), Salvador (Bahia) 

- Carta de Luiza (Bahia).

Cida, São Paulo, sua base vai 
aproveitar do que você aprendeu. 
Você vai continuar transmitindo a 
experiência que este trabalho susci
tou. Obrigado Cida! 

"Depois de acender uma lâm
pada ninguém a cobre com uma vasi
lha nem a põe debaixo da cama, mas 
a coloca num candelabro para que 
vejam a luz os que entram." ( Luc 
8,16-17). 

VIII!? CONGRESSO NACIONAL 

ms EfifWWWM 

Na avaliação das respostas dos 
questionários das 3 primeiras etapas 
de preparação do V 1119 Congresso da 
ACO, que vai se realizar de 11/4/90 a 
noite até dia 15/4/90 a tarde em 
Arrozal, Volta Redonda, percebe-se 
um resultado muito positivo na aná
lise da realidade estrutural da socie-
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Maria Prigo/ 

dade. Quer da análise da estrutura da 
Igreja, principalmente do Concilio 
Vaticano li, ou da própria ACO. 

Em vista das respostas do ques
tionário sobre a ACO terem chegado 
em cima da data da reunião da Co
missão preparatória do Congresso e 

do Conselho de novembro (24 a 26/ 
11 ), prolongamos a data para reunir 
as respostas destas 3 etapas numa 
única s(ntese. Em seguida no dia 6/1/ 
90, a comissão preparatória se reuni
rã novamente para avaliá-la e enca
minhá-la às equipes de base para as 
mesmas e as regiões se situarem nu
ma visão de conjunto dos temas de 
estudo do Congresso. Assim os dele
gados do VIIIQ Congresso poderão se 
capacitar melhor para as discussões e 
conclusões do Congresso. 

Conjuntamente com a si'ntese, a 
comissão preparatória enviará tam
bém o questionário da avaliação, o 
plano dos últimos 4 anos de ação e 
formação da ACO, como também os 
critérios e fichas para indicação de 
candidatos às diversas instâncias: 

De Belo Horizonte (MG) 

Venho-lhes comunicar minha 
saída do bairro Agua Branca e mu
dança para o bairro Jardim Teresópo
lis em Betim. 

Com a minha Congregação, as 
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CCN, CN, liberados, assistente nacio
nal e adjuntos. 

Além deste estudo a partir da 
síntese nas reuniões das equipes, nas 
regiões em que for possível, haja 
também algum encontro regional 
com o mesmo objetivo. Isto será im
portante para o Movimento e para os 
delegados que assim contribuirão me
lhor para o bom êxito do Congresso 
e aqueles qué forem eleitos para as
sumir algumas funções na Coordena
ção Nacional e Conselho, se sentirem 
mais habilitados. 

Nos meses de janeiro, fevereiro 
e março, todas as equipes são convi
dadas a dar uma atenção especial pa
ra esta preparação imediata do Con
gresso. 

Pe. Salvador 

Irmãzinhas da Assunça'o, dialogamos 
sobre esta transferência e aceitei por 
ser um bairro pobre e operário. 

Desde lá vou refletir meu tra
balho. 

Um grande abraço no Cristo. 
Ir Montserrat - 23/11/89 



De Nova Iguaçu (RJ) 

O Sindicato dos Trabalhadores 
Empregados Domésticos de Nova 
Iguaçu quer lhe partilhar a alegria de 
ver sua Categoria Profissional legal
mente reconhecida. 

A nova Diretoria eleita no dia 
29/10/89 agradece aos Companhei
ros dos Sindicatos e Movimentos 
Populares que ajudaram nesse mo
mento. 

Todos unidos, pretendemos co
laborar com Vocês pela promoção e 
organização da Classe Trabalhadora, 
em vista de uma Sociedade de Justiça 
e Paz. 

Acreditamos em nossa força 
operária de gente fraca, explorada, 
negra, (ndia e MULHER que tem 
ESPERANÇA! 

Diretoria 
Presidente: 

Francisca Chaves Magalhães 
Vice-Presidente: 

Antônia Gouveia Ferreira 
Secretária: 

Geralda Helena Martins da Silva 
Tesoureira: 

Maria de Lourdes Silva Pereira 

Conselho Fiscal 
Marcelina Morais de Carvalho 
Aidê da Cunha 
Catarina Maria da Conceição 

Conselho de Representantes 
Lu iza Bezerra Magalhães 
Sebastiana da Silva Toledo 
Rita Tavares Mota 

25/11/89 
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A ACO agradece esta boa not(
cia e se alegra da presença de vários 
militantes do Movimento nesta luta. 

De Belém (PA) 

O Congresso de ACO-Pará foi 
um dos melhores já realizados em 
nossa Região. 

A Campanha Frente-Brasil está 
no corpo a corpo. Procuramos dis
cutir com a massa operária a partir 
dos 13 pontos. Vamos conquistar a 
presidência. Viva Lula. Viva a Classe 
Operária. 

Registre o meu forte abraço 
cheio de axé para você, Cida, Ceci'lia. 
Diga a elas que eu vivo. Lembrança a 
todos os liberados e conselheiros da 
ACO. 

Adimilson Souza 
Bairro Pedreira - 16/8/89 

De São Paulo (SP) 

Minha visita em São Paulo foi 
das mais cansativas. 

Fiz uma rápida visita a Helena 
Vannuci. Ela está na casa geral da 
Congregação MJC. A Sônia e o Agos
tinho foram comigo e a Helena ficou 
feliz com a nossa visita. 

Cleuza Chamon - Liberada 
29/8/89 

De Paris ( França) 

Fizemos uma boa viagem. Es
tamos sendo superbem recebidos em 
sua terra natal. Ontem à tarde fize· 

mos um passeio, v1s1tamos a Torre 
Eifel. Confesso que está um pouco 
cansativo mais vale a pena. Hoje va
mos com Vicente a Poitou Charents. 
Acredito que tudo vai dar certo. Se 
Deus me confiou esta missão é por
que ele acredita e me dará força para 
cumprí-la. Tenho lembrado muito do 
Evangelho, quando Jesus Cristo divi
diu seus discípulos de dois em dois 
e disse: vai e pregai o Evangelho a 
toda criatura. Então, com toda a mi
nha fé hei de conseguir fazer tudo 
que estiver a meu alcance. Porque as 
vezes gosto de ficar na retaguarda, 
mas quando o abacaxi está em mi
nhas mãos tenho que descascar e di
vidí-lo. 

Abraço fraterno da amiga e 
companheira. 

Abraço a todos os companhei
ros e minha família. 

Assunção 
(Intercâmbio França/Brasil) 

De Baijonne ( França) 

Salvador querido! 
Dizer tudo nessa cartinha é im

possível. 
Mas eu acredito que tu podes 

ter uma dimensão do valor que está 
tendo para nós, para a ACO do Brasil 
e até para a ACO da França esta nos
sa viagem. 

Dificuldades ... mil 
Alegrias ... milhares 
Esperanças ... milhões 
Ontem e hoje tivemos oportu

nidade de conhecer um pouco de tua 
vida, tua história, teu povo, tua famí
lia ... Como foi bom! 

Tudo aqui faz crescer em nós -

na Assunção e em mim - o carinho 
que a gente tem por ti. 

Visitamos também a família do 
Gatelier. 

Eu termino a 1� etapa da minha 
viagem e começo a 2�. 

Mas... é o meu compromisso, 
vai ser muito difícil mas eu vou cum
pri-lo e da melhor forma possível. 

Nina - 23/10/89 
(Intercâmbio França/Brasil) 

De Caxias do Sul (RS) 

Graças a Deus e ao nosso traba
lho na reunião dos Liberados, creio 
estar podendo contribuir bastante 
aqui no AS. 

Passando alguns dias em Canoas 
pude ver claramente as dificuldades e 
desafios que a equipe vem enfren
tando. O engajamento dos Militantes 
é ótimo mas não conseguem priorizar 
a ACO. Marcamos uma data para vol
tar com a Cect'lia e Mara. Deixamos 
o 39 questionário respondido. Tive
mos a participação de 6 simpatizan
tes. Há esperança de formar mais
uma equipe.

Aqui faz frio direto. Meus pés 
ficam gelados. Se eu viesse por aqui 
no tempo do inverno acho que virava 
um picolé. 

Um abraço! 
Cleuza Chamon - 17/11/89 

De Contagem (MG) 

Gostaria de saber como está in
do a saúde e as lutas. Como foi o Se
minário de Arrozal? Foi Bom? A 
A egina me escreveu que ela esteve lá 



e que foi muito legal. 
Salvador, eu estou muito bem. 

Já visitei Venda Nova, Novo Riacho, 
e hoje estou na casa de Carmena na 
Lindéia. 

Um forte abraço. 
Geraldo· Liberado 

16/10/89 

De la Motte (França) 

Acho que vocês escolheram 
bem a moça para representar a ACO, 
o mundo operário da Baixada na
França. Assunção falou com grande
simplicidade dos problemas de vocês
e do mundo operário. Ela conquistou
toda a gente, também como a colega
dela, Nina.

Foi bom para nós, porque os 
franceses têm a tentação de sonhar 
um pouco demais. 

Minha alegria é saber que vocês 
continuam lutando para melhorar o 
n(vel de vida, sabendo que talvez o 
dia não chegou mas chegará para os 
vossos filhos. 

Minha coragem para todos e pra 
frente! 

Abraços e beijos para todos. 
Pe. Marcelo Blivet - 20/11/89 

De Contagem (MG) 

Recebi carta do Pará, de Araca
ju, Triângulo Mineiro, Pernambuco e 
todos os companheiros mencionam o 
sucesso da Campanha de lula. Para 
nós, é como se fosse um momento 
onde falta o ar e nos é apresentado o 
balão de oxigênio. O que infelizmen
te nem todos estão conscientes é que 

este balão precisará ser abastecido 
com a nossa fé, luta, compromisso. 
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Tivemos uma reunião dos assis
tentes no dia 14/11. Estiveram pre
sentes 15. 

Cleuza Chamon - 10/11/89 

De Vienne ( França) 

Estou na casa de Lurdes. Todos 
os dias e a toda hora eu penso em 
vocês. 

Os franceses que conheci até 
agora são agradáveis, comunicativos e 
têm nos recebido muitíssimo bem. 
Tenho sentido vergonha da forma 
quase indiferente com que os rece
bemos no Brasil. 

Paulinho está comigo. Foi um 
problema porque eles aqui já tinham 
feito a divisão dos grupos. O nosso 
programa tem sido muito intenso. 
Sempre há um grupo a nossa espera. 

Vamos cumprir tudo até o fim. 
Com muita saudade. 

Nina - 3/10/89 
(Intercâmbio França/Brasil) 

Do Rio de Janeiro (RJ) 

O Centro Radiofônico da lnfor
maçã'o Alternativa - CRIA - está 
produzindo o Notícias do Brasil. 

Fazendo assinatura desta Revis
ta Radiofônica semanal, você terá 30 
minutos de análises sobre assuntos 
nacionais sob a ótica do movimento 
popular. 

O IBASE (RJ) nos convida a 
entrar em contato solicitando um 
programa gratuito. 

. De Sorocaba (SP) 

Sou professora de História. Es
tou solicitando os Cadernos da His
tória da Classe Operária. Como gos
taria de receber comunicações no 
campo específico e outras áreas cor
relatas. 

Cecília Helena Migleceri 
Sorocaba (SP) - 16/11/89 

De Santa Maria do Suacui (MG) 

Fui informado que vocês pro
duziram um conjunto de fitas casse
tes (cinco) com números populares e 
comprometidos com a luta do nosso 
povo. 

Estamos começando em nossa 
regiã'o um trabalho nosso e estas lem
branças vlío nos ajudar e muito no 
serviço ao nosso povo. 

Pe. Ferreira - 31/10/89 

De Alta Floresta do Oeste (RO) 
Diocese de Ji-Paraná 

Acuso o recebimento do mate
rial "O Perfil dos Presidenciáveis". O 
subsídio teve boa receptividade e vai 
ajudar a esclarecer o povo das CEBs. 

Missão Escola Acriana 
entre os Migrantes - 30/10/89 

De lpatinga (MG) 

Estou pedindo o livro "Cantan
do Nossa Libertação" e o catálogo 
ou lista do material da ACO. 

Quero desejar-vos firmeza, co-
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ragem e força na luta por um mundo 
novo, onde reinará a justiça do nosso 
Deus. 

Ernesto de F. Barcelos 
24/11/89 

De Barra Mansa (RJ) 

(O texto da carta sobre Ir. Helena) 
A ACO Nacional lembrou Ir. 

Helena na Celebraçã'o Eucarística do 
dia 23/9/89. 

Nos orgulhamos de ter trabalha
do na ACO com esta assistente que 
colocou o carisma pessoal e o da 
Congregação a serviço de Jesus Cristo 
e da Classe Operária. 

Tua dedicação, tua fé, teu ser
viço continuam guiando-nos como 
estrela. 

Que nossos sonhos, teus sonhos 
continuem vivos. 

"Quando o dia da paz renascer 
Quando o sol da esperança bri

lhar, 
Eu vou cantar 1. .. " 

De Contagem (MG) 

Roberto de Carvalho Bruno, 
Missionário dos operários da paró
quia Cristo Salvador vai ser ordenado 
PADRE no 19 domingo do advento, 
no bairro Novo Riacho, dia 3/12/89 
às 16h. 

A ACO vem ser alegrar com 
tua fami'lia, teu instituto e os mem
bros do Movimento, de contar mais 
um Padre para manifestar o dom des
te Ministério. 



NOTÍCIAS INTERNACIONAIS 

, 

NOTICIAS DO MOAC 

EMMTC 

Do dia 26/11/89 a 3/12/89 rea
liza-se o Conselho do MMTC em 
Abidjan, na Costa do Marfim, na 
Africa. 

Remédios, representante da 
América Latina junto com Consuelo 
(Peru) e Juan (Uruguai), está presen
te neste Conselho para marcar a pre
sença da ACO do Brasil nesta cami
nhada mundial da classe operária e 
nela especialmente dos trabalhadores 
cristãos. 

De volta, os 3 e mais Necker 
(Haiti) seguirã'o direto ao Uruguai 
para a reuniã'o da Cooré:tenaçã'o Exe
cutiva do Moac (Movimento Operá
rio de Açã'o Católica) da América La-
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Pe. Maria 

tina. Os Pes. Maria e Pedro Pantoja 
(México), e Aurora (Chile), também 
particlparã'o. Lázaro voltará a visitar 
a Bol(via ... 

Neste encontro iremos detalhar 
melhor as conversações (Seminário) 
latino-americanas de final de setem
bro e ln(cio de outubro de 1990, no 
Chile, onde além de Remédios, Láza
ro e Pe. Marlo, poderio participar 
mais 3 militantes do Brasil e mais um 
assistente. 

Para o dia 17 / 12/89 estaremos 
de volta para garantir o nosso voto 
histórico para quem representa a es
perança de libertaçã'o para a classe 
trabalhadora no Brasil. 



PUBLICAÇÕES DA AÇÃO CATÔLICA OPERARIA - ACO 

As publicações da Ação Católica Operária - ACO, são todas de lingua
gem simples e do ponto de vista dos trabalhadores. Tem como objetivo a for
mação de militantes comprometidos com a construção de uma sociedade mais 
justa, igualitária e fraterna. 

Dividiremos nossas publicações em 3 coleçc5es para os interessados per
ceberem melhor o conteúdo das mesmas: 

1. Coleçlo Ver, Julgar, Agir pelos 4 lados à luz da Bíblia. Nasceu de 
um grupo de militantes da ACO d9 Santo André/SP com a preocupa
ção de valorizar e atualizar o método de Revisão de Vida. 
Antes dos primeiros subsldios serem· publicados, foram aprofunda
dos em vários seminãric,s regionais e nacionais da ACO. 
Fazem parte desta coleção: 
1. Conhecer as Sociedades (31 pg.) - Explica o método pelos 4 

lados. 
2. História do Povo de Deus (180 pg.) - Tem como subtítulo: lntro

duçlio para uma leiwra da Blblia. 
Mostra a p�rticipação dos trabalhadores na organização do povo 
de Deus no tempo da Bíblia, desde Abraão até o exílio pelo ano 
de 500 aC. 

3. História do Povo de Deus. Em preparação. Abrangerá o período 
do ex/Jio até o final do primeiro século do cristianismo .. 

4. Jesus, Sua Terra, Seu Povo,. Sua Proposta ( 112 pg.). 
5. Revislo de Vida: Conhecer para Transformar (132 pg. ). 
UM MOVIMENTO DE CRIANÇAS - Incluímos nest11 coleção este 
livro publicado em conjunto com o MAC (Movimento 'de Adolescen
tes e Crianças), porque segue o mesmo método. Ver, Jul911r e Agir 
adaptado para a a•Jtoformação de crianças e adolescentes. 

2. Coleçio Cadernos da História da Classe Operària. 
A idéia de se escrever a História da Classe Operária, surgiu no Con
gresso da ACO de 1971 em plena ditadura, quando a grande impren
sa declarava nunca ter existido a Classe Operária. 
• Caderno 1 - Gestação e Nascimento: 

de 1500 a 1888 (50 pg.) - 41.1 Ediçá"o. 
• Caderno 2 - lnfincia Dura 

de 1889 a 1919 (104 pg.) - 41.1 Edição. 
• Caderno 3 - Idade Diflcil 

de 1920 a 1945 (120 pg.) - 41.1 Edição. 
• Caderno 4- Amadurecimento 

de 1945 a 1964 (100 pg.) - 21.1 Edição. Saiu em 
1985. 

• Caderno 5 - Na redação final. 
3. Coleçlo Documentos de ACO. 

1. História da ACO (169 pg.) - Conta a História da Ação Católica 
Operária, sua resistênda frente à ditadura, sua Expansão, método 
e conteúdo. 

2. Declaraçlo de Princlpios. 
3. Regimento Interno. 
4. -Estatutos Sociais. 

Estes livrinhos ajudam a conhecer a ACO. 
5. Folhetos para grupos novos, sob o título Misslo e Pedagogia da 

ACO. 
6. ASSUMIR - Boletim de formação para militantes de ACO a ou

tros. Sai de 4 em 4 meses. Traz experiências de Base e artigos de 
orientaçá"o operária, política e de lutas no meio popular. A enco
menda pode ser por assinatura ou número avulso. 

7. Cantando Nossa Libertação - Cancioneiro da ACO, com 175 
cânticos, dividido em 3 partes: 1. Vida e luta do povo; li. Cânti
cos religiosos; Ili. Cânticos populares e folcíóricos. Mais dois su
plementos novos, 1 e 11. 
Há 5 fitas gravadas para ensaio dos mesmos. 

Comissão Nacional de Publicações da ACO 

Para pedidos: 
AÇÃO CATÓLICA OPERARIA - ACO 
Rua Van Erven, 26 - Catumbi 
20211 - Rio de Janeiro - RJ Fone: (021) 242-7732 



CF em Familia 

sa IDÁRIOS NA DIGNI� 
DO IRARALHO 

1991 C Pp 
CENTRO OE PASTORAL POPULAR 
LITURGIA OOMtSTICA 

M 
Fone: (061) 248-4166 - T8'ex 61-2656 
Caixa Postal 09-1064 
71609 • Bras&a • OF 
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REPRESENTANTES DO CPP 

GOIÂNIA-GO 
Maria da Graça 
Praça Joaquim Lúcio, 27 - Campinas (Rádio Difusora) 
75110 - Goiânia - GO

FONE: (062) 233-4581 

BELO HORIZONTE - MG 
Livraria e Pap. Cristo Rei (João Paulo} 
Rua lbiraci, 235 - Bairro Salgado Filho 
30550 - Belo Horizonte - MG 
FONE: (031) 312-1532 

RECIFE-PE 
José Raimundo Oliva 
Rua Tabatinga, 84 
50721 - Recife - PE 
FONE: (081) 228-2117 

CURITIBA - PR 
Sverdi Propagação e Cultura (Alexandre) 
Rua Emiliano Perneta, 433 
80000 - Curitiba - 'PR 
FONE: (041) 222-0136 

APUCARANA - PR 
Diac. Dorvalino Bertasso (Loja Eclesiástica) 
Rua Osório Fibas, 360 
Cx. Postal, 586 

' 
86000 - Apucarana - PR 
FONES: (0434) 22-0585 e 22-5033 

NATAL-RN 
Livraria Paz na Terra 
Pça. Pio X, ng 335 
59020 - Natal - RN 
FONE: (084) 222-9221 

SÃO PAULO - SP 
Déa T. dos Santos 
Rua Maria Domingues, 40 ou 49 - Horto Florestal 
02375 - São Paulo - SP 
FONES: (011) 952-0518 e 204-5165 

CAMPINAS - SP 
Denil T. Marques 
Alameda das Tipuanas, 163 
Bairro Gramado 
13093 - Campinas - SP 
FONE: (0192) 53-7035 

ITAJAÍ-SC e RS 
Livraria São Paulo Comércio e Repesentaç6es 
Praça lrineu Borhansen, s/ng - Ed. Paroquial da Matriz 
Cx. Postal, 321 
88300 - ttajaí - se

FONE: (0473) 44-2167 

\.. � 

é,j 
o 

"O 
i5 
Q) 
a. 

� 

J' 
a: 
::i 
=> 
a... 
o 
a... 
....J 
<( 
a: 
o<( 
t-- º 
U) 1-
<( .[B 
a... :!E 
UJ o 
ºº 

o<( 
a: a 
t- a:
z:::,
LU 1-
U :J 

, 

<D 
l() 
<D 

� 

cÕ 
)( 
Q) 

ãi 
1-

o 
rJ) 
rJ) 
LU 
a: 
e.. 

:e 

co 
a.. ,....__ ____ .,� 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 1991 

Você acaba de receber 
um exemplar do livrinho 

CF em Família. 

Através desse livrinho, 
as famílias de sua comunidade poderão 

se reunir para refletir e rezar, 
fazendo uma boa preparação 

para a PÁSCOA! 
Não se esqueça de pedir junto com a 

CF em Família, 

o livrinho da
CF com as Crianças. 

É um ótimo subsídio 
para ser usado com as crianças 

da catequese e da escola. 

Faça ainda hoje o seu pedido ao 
Centro de Pastoral Popular. 
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Prezados amigos, 

A Quaresma é um tempo favorável para mo
tivar a comunidade a se organizar para: rezar, re
fletir a Palavra de Deus e se preparar para a fes
ta da Páscoa. É nesse tempo que a Igreja do 
Brasil realiza a Campanha da Fraternidade. Essa 
Campanha tem o seu tempo forte durante a qua
resma e se prolonga pelo ano todo. 

Adquirindo os livrinhos, CF em Família e CF 
com as Crianças, vocês· estarão criando con
dições para as famílias se unirem e buscarem 
um aprofundamento da fé, uma vez que através 
dos livrinhos todos terão mais facilidade para re
fletir e entender o que a Palavra de Deus nos 
ensina nos dias de hoje. Unidos nessa Campa
nha da Fraternidade, poderemos trabalhar juntos 
para construir um mundo novo onde todos sere
mos Solidários na dignidade do trabalho. 

( 
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Agora está mais fácil adquirir os 
livrinhos do Centro de Pastoral Popular! 

Vejam! Temos duas novidades! 
Primeira� O Centro de Pastoral Popular pagará 
o frete para pedidos acima de 2000 exemplares.

Quem já fez o pedido, não se preocupe, o
frete será pago pelo CPP. 

Segunda - Vocês poderão fazer seus pedidos a 
qualquer hora do dia ou da noite, mesmo nos 
fins de semana! Ligando fora do horário comer
cial, vocês serão atendidos por uma secretária 
eletrônica. Assim vocês poderão deixar gravado 
os pedidos e o endereço para ser enviado o ma
terial. 

/ 

/ 

LEMBREM-SE: Cada exemplar da CF 
em Família será acompanhada de um 

cartaz pequeno (para portas). 

ATENÇÃO: Façam logo seus pedidos, 
assim vocês evitarão o risco do 

material chegar atrasado. 

'I 

TABELA DE PREÇOS 

(.__ ____ C_F _em_Fa_m _íli_a ______ ) 
Preço de capa 

Quantidade 

100 a 999 
1000 a 4999 
5000 ..... 

EXPLICANDO: 

12 Opção: 

Cr$ 6 5,00 

12 opção 22 opção 

60,4 5 (7%) 63,38 (2.5%) 
59,48 (8.5%) 62,40 (4%) 
58, 50 (10%) 61,43 ( 5.5%) 

pagamento 20 dias após a emissão da nota 
fiscal. 

22 Opção: 
pagamento 30 dias após a emissão da nota 
f1scai. 

PEDIDO PEQUENO: 
Até 99 exemplares, o pedido deve ser acom
panhado do respectivo pagamento. Preço 
unitário: Cr$ 6 5,00 

Cartaz pequeno: . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 7,00 

FRETE: 
O CPP pagará o frete para pedidos acima de 
2000 exemplares. 

IMPORTANTE: 
Esta tabela é válida para pedidos até o dia 
1 5  de janeiro de 1991 . A partir dessa data, 
prevalecerá o preço de capa. 

( _______ C_F_c_o_ m_ a_s _C_ r _ia _n ç _a_s ____ ) 
Preço de capa ................ Cr$ 52,00 

Quantidade 12 opção 22 opção 

100 a 999 48,36 (7%) 50,70 (2.5%) 
1000 a 4999 47, 58 (8.5%) 49,92 (4%) 
5000 ..... 46,80 (10%) 49,14 ( 5.5%) 

Obs: Valem as mesmas condições acima citadas. 

FICHA DE PEDIDO 

Nome ____________ _ 

CGC _________ _ 

Rua ____________ _ 

Cx. Postal __________ _ 

Fone ____________ _ 

Cidade ___________ _ 

Estado _______ CEP ___ _ 

Reponsável __________ _ 

Desejo receber 

___ exemplares de: CF em Família 

(Via-sacra) 

___ exemplares de: CF com as Crianças 

12 opção 
22 opção 

D (pagamento em 20 dias) 
D (pagamento em 30 dias) 

Data=------� 

L _____________________ _ 

Os pedidos podem ser feitos 
diretamente ao 

Centro de Pastoral Popular, 
ou ao nosso representante 

mais próximo de sua comunidade. 

Confiram os endereços 
na página seguinte. 





CALENDÁRIO 

DA FRATERNIDADE 

1991 

O Calendário da Fraternidade 

no decorrer destes 16 anos de existência, tem-se 

firmado como importante subsídio à 

Campanha da Fraternidade da CNBB. 

f'laborado com excelente apresentação gráfica, 

trazendo mensagens e fotos que seguem o tema da 

CF-91 "Solidarias na dignidade do Trabalho", procura 

levar a uma maior reflexão e vivência do espírito da 

Campanha no decorrer do ano. 

Contém, ainda, cale11dário litúrgico, catequético e 

lunar. 

Presta-se admiravelmente como lembrança 

de Bcas-F estas no Natal e Fim de Ano; 

como brinde aos amigos, colaboradores e d1zimistas; 

e para revenda em favor da CF-91. 

Formato: 28,5 X 42,0 cm; 

Pape:: Couchê 120 gim� - liso; 

Impressão: Offset - 4 cores (colorido); 

Acabamento: Grampeado na lombada 

Escolha a condição que mais lhe interessa 

e indique a quantidade desejada. 

Encomendas inferiores a 50 exemplares 

serao atendidas pelo Reembolso Postal. 

Preço Bruto 

300,00 210,00 

---_ J 
BTN) 

Preço líquido 

4,69 30% 3,29 

Obs. Fretes e despesas de correio po• conta d'J comprador. 
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QUANTIDADE DESEJADA .................................................... exemplares. 
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REVISTA DE CATEQUESE 

Um importante subsídio catequético a serviço da Igreja. 

çao de nosso 
toral e como 

Lançada há 14 anos,vem prestando relavante trabalho de evangeliza 
povo, contribuindo, essencialmente, na formação de agentes de pas 
veículo de comunicação e de informação das comunidades eclesiais� 

Primando por acompanhar as ricas iniciativas e experiências cate
quéticas que hoje animam a vida cristã do nosso país, mantém-se vigilante na 
contínua e sempre renovada criatividade e realizações dos agentes de pastoral 
na catequese escolar, da família e das comunidades religiosas. Traz, também,em 
suas abordagens, fundamentações teológicas, implicações pastorais,experiências 
catequéticas, notícias de cursos e encontros, informações várias, opiniões, re 
censÕes de textos e bibliografias etc. 

Apresentada na forma de Revista, no formato 16 x 23 cm, com uma 
média aproximada de 88 páginas, trimestral, teve,no decorrer destes anos, cres 
cente receptividade. Com total apoio da CNBB procura servir a Catequese nas co 
munidades, a educação religiosa nas escolas e as atividades eclesiais. 

Pioneira e especializada na área é apresentada aos assinantes por 
um preço significativamente baixo. A assinatura para 1991 é de 12,00 BTNs que 
poderá ser paga seguindo as instruções do II pedido de assinatura II abaixo. 

Como a distribuição do primeiro número de 1.991 está prevista p� 
ra janeiro próximo,e a tiragem limitada, pedimos aos interessados apressarem 
a remessa da assinatura. NAO NOS RESPONSABILIZAREMOS POR NÚMEROS FALTANTES PA 
RA AS ASSINATURAS FEITAS APÔS JANEIR0/91. 

EDITORA SALESIANA DOM BOSCO 
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CEP 031 05 - SÃO PAULO - SP 
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AGENDA 
ESCOLAR 1991 

SOLIDÁRIOS 
NA DIGNIDADE DO TRABALHO 

O projeto educativo escolar requer hoje mais dinamismo e integração na ação 
educativo-pedagógica e administrativa. Com o objetivo de atender às reais 
necessidades das escolas, oferecendo condições para uma melhor integração 
Escola-Alunos-Pais, propomos a AGENDA ESCOLAR 1991. 

Aperfeiçoada seglllldo exigências e sugestões de professores e alW1os, esta 
Agenda pretende ser um útil e necessário subsídio ao desenvolvimento 
escolar. É prática e dinâmica no controle e organização das atividades 
escolares e um ótimo veículo de comunicação entre os membros da comunidade 
educativa, além de servir também como instrumento formativo pelas mensagens, 
informações e orações que apresenta. Presta-se essencialmente às atividades 
rtirlático-catequéticas, pois é elaborada dentro do tema da Campanha da 
Fraternidade de 1991 da CN1;3B: "Solidários na dignidade do trabalho", e tem 
total apoio da AEC (Associação de Educação Católica do Brasil). 

Através desta agenda oferecemos às escolas vantagens excepcionais: 
• ter uma agenda escolar, cuidadosamente elaborada, por preço

expressivamente baixo;
• poder divulgar sua escola através do encarte opcional (ver item 6); 
• poder divulgar sua escola através da capa especial personalizada

(ver item 5); 
• poupar trabalho, tempo e despesas na elaboração de uma

Agenda própria. 

Formato: 14x21 cm. 
Número de páginas: 200 págs. 
(mais as do encarte opcional) 
Miolo: papel off-set 75 g/m2, impresso 
na cor preta. 
Mapas: papel off-set 75 g/m2, impresso 
a quatro cores. 
Capa: plástica, em PVC, na cor azul, impressa 
em silk-screen, na cor branca. 
Lombada: costurada. 

• Calendário de Provas
• Identificação do aluno

e da escola 
• Horários de aula 

e de estudo 
• Conceitos: matérias,

professor etc. 
• Comunicação Pais-Educadores,

agora com 6 págs. 

COMO _______ _ E POR QUE ESillDAR�l_....__:=_._::_: .. -:-_=-_.:..-_.-::�---_-_...._ __ � 
MAIO 

1.:-·-

IHl.a03 

----·--·· 

==-..::�::..-=.! úbiado 04 

=---==----- - - -

• Além disso contém: indicações para
análise de texto, calendário lunar. 

datas comemorativas, calendários de 
1991 e 1992, citações bíblicas, 

hinos, mapas coloridos, 

ORAÇÕES 

• Metodologia de estudo
• Ilustrações e mensagens

mensais e anual
• Agenda
• Páginas para aniversário,

agenda e autógrafos
• Espaço amplo para

anotações diárias

.. . -
·----·-----------·-·---------

orações e muito mais ... 

diárias, 

Veja, abaixo, o plano e o prazo de pagamento que mais lhe interessa e indique 
a quantidade desejada. 

• Pedido mínimo: 50 Agendas. Quantidades inferiores serão atendidas pelo 
reembolso postal. 

·• As Agendas com encarte e/ou capa especial serão entregues até 45 dias 
após o recebimento completo dos originais. 

PREÇOS UNITARIOS 

Outubro Novembro e meses 5e1Wntes 
Planos de Venda 

Preço Pagamento Preço Pagamento 

"A" - Acima de 1501 exs. 275,00 30 dias 4,22 BTN 30 dias 
"B" - De 501 a 1500 exs. 278 00 ,, 4,26 BTN ,, 

"C" - até 500 exs. 280,00 ,, 4,30 BTN ,, 

IMPORTANTE: 1) Para fechamento do preço da Agenda será considerada o preço 
do dia do recebimento integral das encartes na Editora.

2) Pagamento à vista entende-se: mediante contra-entrega do
produto na capital São Paulo e contra-embarque do produto 
em outras localidades. 

1 
----------------- - --- --- - --

1 Quantidade: ........... exemplares 
1 Prazo de pagamento: o 30 dd. O A vista com 8% de desconto 
1 

Encarte: Sim D 
1 Capa especial: Sim O 
1 

j RAZAO SOCIAL: 

1 NOME FANTASIA: 
j ENDEREÇO: 

Não O 
Não D 

: CEP: CIDADE:

1 
CGC(MF):· 

1 TELEFONE PARA CONTATO:

1 RESPONSAVEL: 

1 TRANSPORTE PREFERIDO: 

� DATA_�-�-

ESTADO:

INSC. ESTADUAL:

Ôb Os originais do encarte seguirão em _-L.. _ _,__ 
VIA: _________ _



Aqueles que desejarem destacar ainda mais 
a Escola, poderão fazê-lo através da Capa 
Personalizada, com a impressão do emblema 
do estabelecimento ou dizeres que desejarem, 
numa das seguintes opções: 
A) Em PVC na cor azul, impressa em

silk-screen na cor branca.
(Quantidade minima exigida:
200 exemplares)

B) Em cartão alta alvura 250 gr/m2 
impressa de 1 a 4 cores, plastificada.
Solicitar, antecipadamente, o nosso
orçamento.

ISR·40·2'1T2/83 
UPCENTRAL 
DR/sAD PAULO 

CARTÃO RESPOSTA COMER 
Não é necessário selar 

O selo será pago por, 

Escolas Profissionais Salesianas 
-Editora Salesiana Dom Bosco-

05999 - SÃO PAULO - SP 

Os pedidos acima de 1.000 exemplares terão direito 
ao encarte opcional, gratuito, no qual constará 

de forma resumida, toda e qualquer informação .--------1 -

• dWos técnico, �,o:J!IEof 1ª�l -� ''° '"' �:-i_=_�-�-E-�_·-�_i • sistema de avaliação e promoção do aluno; 
• calendário letivo; - ·----

• normas sobre direitos e deveres dos alunos etc.
�-�._::::_·-=-::.-_-_-_:::-_. ___ � Os encartes são padronizados em versões de 4, 8 ou

16 páginas, de acordo com a quantidade, a saber: .::::-·---
de 1.000 a 2.500 exemplares - 4 págs. de encarte; _______ �-------. 
de 2.501 a 5.000 exemplares - 8 págs. de encarte; -------· 

�:::i,-==-� acima de 5.000 exemplares - 16 págs. de encarte. 

OBSERVAÇôES: 

• Os textos dos encartes deverão ser datilografados em folha sulfite
espaço 2, com 30 linhas, que equivale a 1 página de encarte.

• Evitar, o quanto possível, cópias xerox de fotos e logotipos, pois
prejudicam a qualidad, da reprodução. Todo material enviado será
devolvido mediante solicitação.

Rua Dom Bosco, 441 · 03105 · São Paulo • SP 

Fone: (011) 277-3211 · Telex (011) 32A31 ESPS BR 



CAMPANHA DA FRATERNIDADE 1991 

AS COMUNIDADES REF LET·EM 

E CELEBRAM O TRABALHO 

Diocese de Nova Iguaçu 



APRESENTAÇÃO 

da Fraternidade 91 foi lançada! 
A Campanha 

é o Deus que fez Aliança com seu povo,
o PAI, que 

é o Deus que libertou os oprimidos, 
que 

... colaborar para que o e� 
convoca toda a IgreJ a ª 

a vida do trabalhador 
c�ntro de sua PALA

i
VRA-com

aconteça na realidade do
nao fique na teor a, mas 
d

i
a a dia. _ d P toral oferece às Comunida-

A Coordenaçao e as 
elas façam acontecer a

des este subsidio para que 
isso se coloquem 

Campanha da Fraternidade!� ��mDeus da Aliança e

de forma coerente a serv ç 
da Libertação. 4 reuniões e

o subs íd�o of�rece ro;e!�:n��!
ª 

de Quaresma·. 
para as celebraçoes dos 

recisam ser completados
Trata-se de :oteiros que p 

- d comunidade. -t fun
e adaptados a_realidade de ca 

ªcelebrações 5tjam
damental que '�-�;.., __ encont:os e as .. -

prepar�<l.os coM 'dlltecedencia. 

- ·..:.· ---� - ·---=-- ·. =-..:....-====.
=
:..::_ ::::.=;. _::::.:..::- -- --·-··--

·=-==-=-=-_: -�-=--
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19 ENCONTRO 

FRATERNIDADE: UMA ESPERANÇA OU UMA ILUSÃO?

Animador: Neste primeiro encontro queremos descobrir
o que é a Campanha da Fraternidade e qual
o sentido do tema deste ano. 

Cochicho: o que é a Campanha da Fraternidade e para 
Que? 

(Em seguida o animador recolhe as respostas 
no quadro e solicita o plenário a lembrar 
algun& temas das Capanhas passadas.) 

Animador:Vamos tentar deixar bem claras em nossa memó ria algumas idéias {apresenta-se um cartaz 
preparado com antecedência) 

1-A Campanha da Fraternidade é um esforço

concentrado de evangelização durante 
a QUARESMA. - - .. 

2-A cada ano é escolhido um aspecto da vida 
- para uma reflexão aprofundada à luz da fé.
3-t um momento privilegiado, onde toda a 

Igreja: na liturgia, na catequese, nas 
pastorais, procura chamar a atenção de 
todo o povo sobre o tema em discussão. 

4-2 um instrumento para levar as pessoas 
a pensar e agir conforme o projeto de DEUS. 

Animador: Para que a Campanha da Fraternidade não se 
ja uma ilusão passageira, vamos fazer um 
momento de oração. Vamos rezar a or�ção da 
Campanha e depois quem quiser repete a fr� 
$e que achou mais importante e enfim canta 
remos um dos cantos da Campanha. 
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Animador: Agora vamos partir para a segunda parte 
do nosso encontro: ver a vida do traba
lhador através do cartaz. 

Tarefa para os grupos: 
;t.-Descobr_ir os pontos positivos e negativos da 

reàlifü:l°de que são mostrado no cartaz. 
2-Escolher uma mensagem, um gesto ou uma ação

que mostra a espera�ça de superar os pontos ne
gativos.

'3-Preparar um-teatrinho, ou escolher uma música 
para apresentar ao plenário o que o grupo re
fletiu �os dois pontos acima. 

PLENÃRIO 

Animador: .Somos· importantes na medida em que desco·--- �- -brimos nosso "lugar" no plano de D�u�; 
.., s=r seus colaboradores na criação atra-
; ves do trabalho. • - . . .
Vamos ouvir a-leiturar�� Gênesis 1,26-31 

-� -Pensando no que ouvlinos vamos colocar as
nossas orações espontãneas •. 

. . 

Mensagem final: Depois desta primeira reflexão so
bre a·campanha da Fraternidade po
demos levar comomerisagem as pala
vras do Papa João Paulo II aos Ala 
gados de Salvador na Bahia: 

-

"Vocês tem que lutar pela vida, faze.rem tudo para
melhorar as próprias condições em que vivem, é um 
dever sagra�o, porque essa é também a vontade de 
Deus. Não digam gue é vontade de Deus que vocês fi 
q�em numa si tuaçao de pobreza, doença, mã ,.habita-=

çao, que contraria.muitas vezes a sua dignidade de 
pessoas humanas. Não digam: "t Deus quem quer" Sei 
que isso não depende só de vocês. Não ignoro que 
muitas coisas deverá ser feita por outros ••• 
Desejar superar as más condições, dar as mãos uns 
aos outros para juntos buscar melhores dias, não 
esperar tudo de fora mas começar a fazer tudo o 
posslvel, procurar instruir-se para ter mais possi 
bilidades de melhoria: estes são alguns passos im=

portantes na caminhada de vocês." 
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29 ENCONTRO 

TRABALHO: VALORIZAÇÃO OU CASTIGO DA MULHER E 
.DO HOMEM ? 

Animador: No 19 encontro refletimos sobre o que é a 
Campanha da Fraternidade e sobre a vida 
do trabalhador hoje. Agora entraremos mais 
no tema deste ano. Por que será que a gen
te deve trabalhar? Por que quem mais traba 
lha menos ganha? Se não tivesse tido o pe=

cado de -Adão e Eva a gente deveria traba
lhar? 

la t par e 

· Poderiamas fazer mais perguntas, mas o
que precisamos mesmo é de respostas claras 
que nos ajudem a viver. 

PORQUE A IGREJA NOS CONVIDA A REFLETIR SOBRE O 
TRABALHO? 

Animador: Vamos fazer 3 dinâmicas bem rápidas: 
1-Cada um olhe bem as mãos da pessoa sentada à sua

direita e tente dizer em que a pessoa trabalha.
2- (Perguntar para a pesso� d� mãos. íifáis c·alejadasJ� , _

Porque aos domingos voce nao vai almoçar numa
Churrascaria a Rod!sio com sua família?

3-Levante a mão quem pode ir ao Corcovado quarta
fei·ra às 10 horas da manhã?

Animador: A gente vê que o trabalho marca nosso corpo, 
determina o que podemos ou não podemos comer 
e também o que temos tempo de fazer. 

Leitor: Vamos ouvir a palavra do Papa João Pauio II 
aos operários em s. Paulo em 1980. 

"Todas as p�eocupações do homem d�vem seÉ tomadas em 
consideraçao, pois a EVANGELIZAÇAOr razao de ser de 
qualquer comunidade eclesial, nao seria completa se 
não se levasse e� conta as relações que existem entre 
a mensagem do Evangelho e a vida pess�al-e soc-ial do 
homem, entre o mandamento e as situaçoes concretas de 
injustiças a combatér e de justiça e paz a instaurar". 
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Animador: Pensando nas palavras do Papa e nas diná
micas que fizemo!:?.'I vamos tentar responder 
PORQUE A IGREJA ESCOLHEU O TRABALHO COMO 
TEMA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE? 
(colocar as resposfas no quadro negro) 

Animador: Podemos concluir dizendo que vimos que o 
trabalho determinai�toda nossa vida e que 
o Papa diz q�e nãojhá verdadeira EVANGE
LIZAÇÃO se nao se :r�vam em conta todas· as
situações que fazéJU parte da vida.

l!; POR ISSO que1:� Igreja deve falar 
do trãEalho e o esciolheu como tema da Cam 
panha da Fraternidade. 

Leitor: Vamos agora fazer um·momento de oração: 
primeiro eu vou ler o canto do Ofertório da 
Campanha, depois quem quiser repete a frase 
que achou mais importante e enfim cantare
mos juntos o canto. 

2ª parte 
DIGNIDADE DO TRABALHO 

Animador: Vamos começar a segunda parte com_um co
chicho: Na catequese, na preparaçao do 
Batismo, nas Celebrações, nossa Comunida 
de procura ajudar as pessoas a descobrir 
e celebrar o valor do trabalho e a digni
dade do trabalhador à luz da fé?· 

-

Quando faz isso, as pessoas gostam? 
(Recolher as respostas) 

Animador: Em geral as Comunidades tem dificuldade 
em falar do trabalho e quando o fazem não 
são bem aceitas. Por que será? Os motivos 
são muitos. Um deles é que em geral quan
do tocamos neste assunto é sempre para fa 
lar dos aspectos negativos. AI o trabalhÕ 
parece ser um castigo que é melhor esque
cer.Agora vamos tentar descobrir a digni
dade do trabalho no plano de Deus. 

-s-

Leitor: A Palavra de Deus que vamos ler é a mesma que 
escutamos na oração final do 19 encontro.Para 
entender bem sua mensagem ternos que lembrar o 
seguinte: Quando este trecho foi �scrito o P� 
vo de Deus vivia escravo em Babilonia, era 
obrigado a trabalhar para enriquecer seus do
nos que ficavam com todos os frutos do traba
lho. Para os Babiloneses o Sol e as Estrelas 
eram·-os deuses que governavam o mundo e gost� 
vam do sacrifício dos homens e o trabalho era 
algo indigno para as pessoas inteligentes e

nobr_es. 
Gênesis 1,1 �ti 2,4 

Perguntas para o� grupos: 
1-Quais os aspectos positivos do trabalho que Deus

mostra para seu povo?
2-Se não tivesse acontecido o pecado, o trabalh6 exi- ·

stiria? Como seria nosso trabalho hoje? 

PLENÃRIO 
·�

t·--;�/·

Animador:Vamos tentar deixar bem claras em 
ria algumas idéias. (Apresentar um 
parado com antecedência) 

nossa memó ·, 
cartaz pr� 

1-Deus mesmo se apresenta como trabalhador.
2-Gerar n�vas vidas e através do trabalh� ti

rar da natureza os frutos para alimenta-las
são as formas com as quais Deus nos faz seus
parceiros na criação.

3-0s frutos do trnbalho são para ser reparti
dos entre todos.

4-0 pecado torna cclo=oso o parto e o traba�
lho, mas nao-tira sua dignidade.

....,aitor: Como oração fj_��l vamos ouvir a. leit ,,:� de -
!salas 65, 17-25

-oracões espontáneas
-canto
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39 ENCONTRO 

O TRABALHO: PECADO SEM CULPADOS? 

Animador: Estamos reunidos para mais uma reflexão sobre 
a Campanha da Fraternidade. Sabemos e senti
mos em nossa carne todos os dias que o traba
lho é também um peso que nos oprime. Quem é o 
culpado por isso? Deus?.Os trabalhadores? Os 
patrões? Vamos procurar responder iluminados 
pela fé. 

Canto: A nós descei divina luz/ A nós descei divina lui 
Em nossas almas acendei/ o _amor, o amor de Jesui 

·Leitor: o trabalho� cada vez mais organizado dentro de
regras sobre salário, horário, produtividade,!� 
cro, comércio, horas extras etc. 
A tudo isso damos o nome de SISTEMA 

Animador: Se tudo é organizado dentro de regras bem est, 
dadas, quer dizer que o que acontece com o tr 
balhador tem uma causa. Vamos ouvir o que Je
sus nos diz sobre isso. 

Leitor: Lucas 6, 43-45 

Animador: Jesus faz a comparação com uma árvore para no 
ajudar a entender melhor: Ele diz que os fru
tos bons ou ruins não surgem por acaso. O tra 
balho é como o tronco da árvore que dá vida 
aos ramos que produzem os frutos,. mas os fru-
tos dependem das raízes da árvore. 

Vamos nos dividir em grupos e alguém dese• 
nha num cartaz uma arvore e depois todos aju· 
dam a colocar: 

1-Quais são os frutos que o trabalhador colhe do seu
próprio trabalho?

2-Quais são as raízes que fazem a árvore dar estes f1
tos?

PLENÃRIO (Cada grupo apresenta o seu cartaz e se dá um 
tempo para o debate} 

-7-

Animador: Vamos lembrar mais urna vez as palavras 
do Papa João Paulo II: "Não digam que é 
vontade de Deus que vocês fiquem numa 
situação de pobreza, doença, má habita
ção, que contraria muitas vezes a sua 
dignidade de pessoas humanas. Não digam 
"t Deus quem quer". 
Para interiorizar bem estas palavras e 
tudo que descobrimos no encontro de hoje 
vamos fazer um minuto de silêncio olhan
do os cartzes das árvores e depois can
taremos: Vamos nós, Povo de Deus, 

Conviver com dignidade 
E, no mundo do trabalho, 
Construir fraternidade! (bis) 

Animador: Antes de terminar nosso encontro vamos 
aprender alguma coisa da DOUTRINA SOCIAL 
DA IGREJA. 

* O que é a Duotrina social da Igreja?

Leitor: são os ensinamentos dos Papas e dos Bispos 
que mostram como deve ser organizada a so
ciedade para corresponder ao que Deus quer. 

* Quais os documentos principais onde podemos
encontrar estes ensinamentos?

Leitor: 11 RERUM NOVARUM", carta do Papa Leão XIII em
1891. Entre outras coisas diz que é indigno e
desumano "usar o homem corno vil instrumento de
lucro, valorizando-o somente pelo que vale a
força de seus braços"

"QUADRAGESIMO ANO" (Após 40 anos) carta do
Papa Pio XI em 1931. t implaéável na denúncia
da "ditadura económica", do "imperialismo in
ternacional do dinheiro" que transforma toda a
vida económica em "horrivelmente dura, implacá
vel e cruel. Denuncia as condições de trabalhÕ,
especialmente dos jovens e das mulheres.
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"MATER ET MAGISTRA" (Mãe e mestra) carta do Papa 
João XXIII "Os trabalhadores devem receber um salá
rio que seja suficiente para que o trabalhador tenha 
uma vida digna de homem e possa sustentar sua faml 
lia" "Devem ser admitidos a tomar parte do funcion� 
mento e desenvolvimento da empresa" 

"PACEM IN TERRIS" (Paz entre as nações)carta do 
Papa Joao XXIII em 1963. O tema é a "paz entre as 
nações fundada na verdade, na justiça, na caridade, 
na liberdade" 

"POPULORUM PROGRESSIO" (Desenvolvimento dos povos) 
o Papa Paulo VI em l967�convoca todos a agir frente
aos problemas sócio-económicos vividos espedialmen
te pelos pa!ses do Terceiro Mundo.

"LABOREM EXERCENS" Nesta carta de 1981 João Paulo 
II fala sobretudo da vida e dos direitos do trabalha 
dor. 

Animador: Estes sao apenas alguns exemplos de docu
mentos da Igreja. Nestes Últimos 100 anos 
os Papas se manifestaram muitas outras 
vezes sobre os problemas que atingem os 
trabalhadores. Basta lembrar os discursos 
do Papa João Paulo II quando esteve entre 
nós em 1980. 

E falando no Brasil é importante que 
nós católicos procuremos c0nhecer a pala
vra de nossos Bispos. Sobretudo nestes 
últimos anos, a partir do encontro de Me
dellin, eles sempre se colocaram do lado 
dos empobrecidos e oprimidos. Por causa 
disso foram acusados de agitadores, de co
munistas e foram perseguidos. 

-

Como a gente está percebendo a Igreja 
tem uma Duotrina Social muito boa e clara. 
Infelismente acontece que os católicos em 
sua maioria não a conhecem ainda e por is
so não podem lutar para que seja posta em 
prática. 

l'anto final e Oração. 

-9-

49 Encontro 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE: UM COMPROMISSO. 

Animador: Em nossos encontros já falamos da DIGNIDADE 
do trabalho, do ensinamento social da Igre
ja e da responsabilidade de colaborar para 
que todos tenham vida de verdade. 

Já falamos também que há cristãos que 
não gostam de assuntos que dizem respeito 
a organização da sociedade e a política. 

Nossa reunião de hoje tem o objetivo �e 
ajudar a não cair no erro de esquecer tudo 
que refletimos e deixar as coisas continuar 
do jeito que estão. 

A Campanha da Fraternidade convoca to
dos nós para sermos "SOLIDÃRIOS na dignida
de do trabalho" 

Cochicho: o que é SOLIDARIEDADE? (Depois de 5 minutos 
de cochicho, recolher as respostas no qua
dro} 

Animador: Vamos agora partir para uma dinámica de gr� 
po. Solidariedade, igualdade, justiça, esp� 
rança, partilha, são frutos de que os trab� 
lhadores prer.isam para viver de verdade co
mo Deus quer. 

1-Já ex_!stem plantas que produzem estes frutos?

2-Como nós poderíamos ajudar a tratar delas para
que produzam mais frutos e de melhor qualidade?

PLENÁRIO (Recolher os resultados dos grupos e comple-
mentar com as propostas que seguem) 

Leitor: Eis aqui outras propostas para viver a solid� 
riedade: 

*1-Manter a evangélica opção pelos pobres (Di!e
trizes Gérais da Ação Pastoral da Igreja no 
Brasil 198]-1990 N9 48-50) 

*2-Dar continuidade e desenvolver as CEBs como
modelos concretos de comunhão e participação 
(Diretrizes Gerais, 1979 N9 40) 
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*3-Ter consciência de que o trabalho é a questão cha
veda problemática social (João Paulo II Laborem-
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Exercem 1981) ,_, 

*4-Procurar suscitar cada vez mais nos ânimos de nu- e E L E B R A (":__ o E s 
merosos cristãos a generosidade-para se dedicarem ••-....;:::;.._::::;:;;;...;;;;::;...;;;;;;;;.....;;;;;;;.....;;....;;...;.-....;;....Y+-----------·· 
à "libertação" dos outros. Dar a estes cristãos 
"libertadores" uma-inspiração de fé e um-a motiva-
ção de amor fraterno, uma doutrina social a que o 
verdadeiro·cristão não pode deixar de estar·Rten
to. (Paulo VI-Exortação Apostólica sobre a Evange
lização no mundo contemporâneo) 

*5-Propiciar·uma catequese e uma liturgia que respon
dam mais claramente· à realidade da vida dos trabã 
lhadores. 

*6-Apoiar os trabalhadores e seus familiáres .. na lu-
ta pela justiça. 

Animador:. Nossa Comunidade está vivendo estes compro- - · 
missos? Como poderia melhor mais ainda? 
(Trocar idéias no plenário). 

Leitor: Eis 1 as·propostas da nossa Diocese para dar 
tiriuidadc à Campanha da Fraternidade: 

*1-Fprm· ção a grup.::>G p= :coquic.ds C1;.; ·::r.:2balhado .... _,,;s 
*2-Realizar lo�ó depois àa Pásc·a u�a reunião co.

representantes destes grupos para avalia a e ,p� 
nha da Fazaternidade e planejar outras inicia·-iva 

•3�Celebrar o dia 19 de maio, DIA DO T BAL OR,nas
Regiões Pastorais. 

""'4-Participar da Romaria da '!'erra, 18/ /91 cm Valen
ça RJ e da Roma�ia do Trabalhador .a par cida do 
Norte dia 7/9/91 

Animador: Vamos_ escelher alguém para ani, r a raaliza
ção destas iniciativas e manter sempre a Co
mun�dade informada. 

CANTO FINAL E ORAÇÃO

= --

-
,;;::-

-

-

Toda a vida do cristão deve acontecer em união com 
Deus. o momento mais importa�te deste_compromisso 
é exatamente quando os cristaos se reunem para ce
lebrar toda sua vivência. Oferecemos algumas suge� 
tões para as comunidades celebrar a realidade da 
vida dos trabalhadores nos domingos de Quaresma. 

Em primeiro lugar vai wq roteiro mI�imo para 
as Comunidades que.queiram montar sua propria cee 
lebração, depois seguem roteiros mais elaborados 
para cada domingo da _·Q_uaresma 
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ROTEIRO MtNIMO PARA CELEBRAÇÕES 

-Trazer uma vela acesa, uma Blblia e o Cartaz da
Campanha da Fraternidade p�ra o meio do grupo.
(Sinais da Luz. e da Palavra de Deus no meio da
realidade operária) 

-Trazer um s!m.bolo..que lembre o tema da Celebra
çao.

' 

-Fazer o sinal da--cruz

-Apresentação: cada um diga seu nome, sua profis
são e local onde mora. 

Canto: Refrão de um canto conhecido 

-Repetir em alta voz o lema da Campanha da Frater
nidade 91

-Rezar a oração da Campanha da Fraternidade

-Bater palmas pelas lutas e conquistas dos traba-
lhadores.

-Pedir perdão: colocar em comum todas as ·coisas
contrárias à vontade de Deus, de acordo com o
tema da celebração.

Canto: Regrão de canto conhecido 

-Momentos de louvor: Agradecer em comum a Deus
por tudo de bom que acontece em nosso meio, de
acordo com o tema.

-As Leituras da Palavr� de Deus sejam aquelas
indicadas para cada domingo da Quaresma (mas
não é necessário ler as tres)

-Deixar tempo-para a partilha, incentivando as
pessoas a dar depoimentos breves e ligados ao
tema.

-Valorizar gestos que manifestem união e solida
riedade com os trabalhadores.
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ROTEIROS PARA AS CELEBRAÇÕES DE CADA DOMINGO 

19 DOMINGO DE QUARESMA 

Canto (os cantos ficam a critério da Comunidade, mas 
sugere-se de usar com frequência os da Campa
nha da Fraternidade, como sinal de união com 
toda a Igreja do Brasil) 

Sentido da celebração 

Estamos aqui marcados por uma semana de trabalho pe
sado e mal pago, assustados pela violência, decepei� 
nados com as autoridades. 

Estamos aqui a procura de força e de luz, de ·paz e 
de esperança. Por isso, reunidos em torno de Cristo 
e na luz de sua Palavra celebraremos nossa vida de 
trabalhadores. 

Acolhida do cartaz da campanha (Alguém traz o cartaz 
enquanto o povo faz um canto.) 

Comentarista: Este é o cartaz que os Bispos escolhe
ram para ajudar os cristãos a refletir 
sobre o trabalho durante a Quaresma 
deste ano. 

Vamos olhar com atenção o cartaz e 
d�pois alguém poderia contar algum so
frimento ou alguma injustiça por que 
passou, e que o cartaz lhe fez lembrar. 

Leitura da Palavra de Deus: Gênesis 9, 8-15 

Comentarista: Com o Dilúvio Deus quis mostrar sua vo� 
tade de purificar o mundo e fazer nova 
Aliança com os homens. Vamos pedir ao 
Deus da Aliança que nos ajude a combater 
todas as injustiças e todas as causas de 
sofrimento dos trabalhadores. 

Ato Penitencial: 

-Da ganância que provoca grandes lucros para alguns
e salário de fome par� a grande maioria.

Todos: Liberta-nos-Senhor 
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-Dos meios de comunicação que estão a serviço dos
poderosos e caluniam os trabalhadores que se or
ganizam nos sindicatos e lutam pela justiça. 

Todos: Liberta-nos Senhor. 
-Do comodismo dos cristãos que ficam em cima do

muro e dizem que basta entregar tudo a Deus, mas
não se comprometem na construção de um.mundo mais
fraterno.

Todos: Liberta-nos.Senhor 
(-Poderão se acrescentar outros pedidos.} 

EVANGELHO: Vamos acolher a Palavra do Deus que se 
f�z trabalhador com o canto de Aclama
çao. 
MARCOS: 1, 12-15 

Partilha: Jesus nos convida a conversão. O que de 
ve mudar em nossa maneira de agir e de
pensar em relação aos trabalhadores? 

. Profissão de fé: Vamos renovar nosso çompromisso 
com Deus que nos fez seus parcei
ros na criação através do traba
lho. 

Orações dos fieis 
Ofertório: Vamos oferecer a Deus um pouco do fru

to de nosso trabalho com amor e grati 
dão. Enquanto as pessoas colocam sua -oferta cantamos. 

Pai Nosso: Para vencer o pecado que prejudica os 

trabalhadores� necessiria a solidarie
dade. O cristão deve ser o primeiro a 
testemunhar e viver.a solidariedade, 
pois a fé nos diz que somos todos fi
lhos do mesmo Pai. Vamos d�r as mãos e

formar uma corre.n te que comexando na 
Igreja se estenda a todos ate tornar 
o mundo fraterno e solidário: PAI NOSSO

COMUNHÃO 
Oração final: Oração da Campanha da Fraternidade.
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29 DOMINGO DE QUARESMA

Canto 
sentido: Hoje querenos celebrar a dignidade e o 

valor de nosso trabalh�. 
Para qµe a celP-bracao seja m�is fra-

te�na, cada um diga sua profissao. 
Colocação do simbolo: 
Nosso s!mbolo hoje é a vela acesa. Ela represen
ta a fé que nos ajuda a ver o trabalho como Deus 

quer e não como os homens o reduziram com ·sua g� 
nância. (�cender a vela e colocá-la em lugar de 

•;_ destaque} 
Leitor: vamos ouvir a Palavra de Deus em Gênesis

· 22,1-2 9a 10-13 15-18
Comentarista: 
Deus tinha chamado Abraão .promet�ndo-lhe numeras� desc�nêência e uma terra muito fertil, mas o_tem 

0 o�ss��a 0 as promessas de Deus pareciam naô se
realizar, Abraão começou a pensar que Deus fo

1
sse 

cerno os deus3s dos pagãos que queriam sacrif cio_e sofrim�nto. A� pensou que agradaria a Deus ofe 
receado-lhe o único filho que tinha. 

é Nós 'i:.ambém agimos assim quando pensamos que 
Deus que---quer O sofrim�nto dos trabalhudores. 

Ato Penitencial 
varnos pedir p2;dão a naus de tudo que faz sofrer

t b lh-d -es A cada c��sa de sofrimento queos ra a cl o.... • 
- · NHOR for lembrada, todos respondem: PERDAO SE 

Ato de gratidão: 
_ i ue Abraão matasse seu Filho naus nao permit u q 

Deus também quer que os porque Deus quer vida. 
�1 'dade vamos lembrar trabalhadores viv�m

1
��: ��n�i�em�s esta s�mana a os frutos dos tr

1
-a 

ª1 ida A cada colocaçao tod s que tornam poss ve a v 
respondem: OBRIGADO· SENHOR 
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0 açao: Coleta da Folha da Missa 

Canto de Aclamação 

EVANGELHO: Marcos 9, 2-10 

Comentarista: Jesus �e transfigura para dar coragem
aos Apostolas e fortalecer a fé deles 
Jesus em Nazaré trabalhou durante 30 
anos, portanto aquele- corpo que se 
transfigura e c�rpo de um trabalhador.

Partilha: O que isso significa à luz da fé para nós 
que também somos trabalhadores? 

Profissão de fé 

Preces Comunitárias 

Ofertório (Pode se oferecer um slmbolo que expresse 
o trabalho como colaboração com Deus que
quer continuar criando vida, ou convidar
todos a levantar as mãos oferecendo os
frutos do trabalho da semana. Depois de
alguns instantes de silêncio cantar o re�
frão: Quem disse que não somos nada .••
A seguir fazer o canto do ofertório)

Pai Nosso (Sugere-se que seja cantado o Pai Nosso 
dos Mártires) 

Comunhão:O camwnés plantou e colheu o trigo, outro 
trabalhador transformou o trigo em farinha 
e o padeiro com a farinha fez o pão. 
Muito suor foi derramado, muitas mãos tra
balharam para que fosse feita esta Hóstia. 
Deus assumiu o fruto destes trabalhos todos 
e o transformou no Corpo de seu próprio Fi
lho. Por isso receber a Comunhão é se unir 
a Cristo e a todos os trabalhadores. 

Canto de Comunhão 

Oração (Da Folha ou da Campanha) 

Mensagem para a vida: 

Celebramos o trabalho como colaboração com Deus na 
Criação. Levemos para casa e para nossos companhei
ros trabalhadores a alegria de saber que Deus nos 
tornou seus parceiros, sua imagem. 
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39,DOMINGO DE QUARESMA 

Canto 

Acolhida 

Sentido: Um dos grandes males que oprimem os traba 
lhadores e favorecem a injustiça é a co
rupç-ao. Tudo parece ser licito, basta que 
ajude a ganhar mais dinheiro. 

Nosso Deus é Pai justo e Libertador, 
fiel ao seu compromisso de amor. Hoje va
mos celebrar a presença deste Deus entre 
nós. 

Canto: Estaremos aqui reunidos 

Ato Penitencial: Neste momento vamos pedir ao Deus
da vida que abra nossos corações 
para que possamos enxergar todas 
as formas de corrupção que opri
m.em os trabalhadores e pedir per
dão. 

(momento de reflexão) 

(A seguir um homem, uma mulher, um jovem e uma cri

ança se aproximam do altar e fazem seu pedido de 
perdão) 

Oração: õ Deus que mandastes os Profetas condenar
os poderosos que viviam na corrpção, aju
dai vosso povo a não se deixar enganar por
conversas bonitas que escondem e justifi
cam a opressão e a miséria de· teus filhos.

LITURGIA DA p;.LAVRA 

Apresentar um fato ou uma situação em que a corup

ção prejudica os trabalhadores.

Canto 

Evangelho: João 2, 13-25 (Poderá ser lido ou de pr�
ferência dramatizado) 

Partilha. 
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Ofertório: Vamos lembrar algumas· lutas do povo brasi 
leiro contra as injustiças que prejudicam
a vida. · · 
(A cada colocação cantar um refrão) 
Como s!mbolo do compromisso de combater o 
sistema que nos oprime vamos levar para 
o altar uma marreta enquanto faremos o
canto do Ofertório.

Pai Nosso: Rezar a primeira parte de braço levantados 
e a segunda de mãos dadas. 

Comunhão 
Canto 
Oração e benção 

(O celebrante convida todos a estender a mão direita 
em direção do altar onde estará um homem, uma mulher 
e urna criança) 
Homem:Que o �enhor abençõe o meu trabalho, dando-me 

condiçoes Pª:ª ter uma vida digna com casa pa
ra morar, saude para criar meus filhos, e espe 
rança num mundo melhor. 

-

Mulher: Q�e o Senhor abençõe o meu lar dando condi
çoes para juntos com meu companhei o criar 
nossos filhos à luz do Evangelho, tendo em 
vista a partilha dos bens, a igualdade de di 
reitos, a justiça e a fraternidade. 

-

Criança: Que o Senhor dê aos governantes a consciên
cia que meus pais precisam de salário justo 
e de tempo livre para dialogar comigo 

Celebrante: Por todos estes motivos. · Deus nos abençõe 
e nos guarde em nome do Pai e do Filgo e 
do Esplrito Santo. Amém 

Canto 

4:J DOMINGO DE QUARESMA 

CANTO e Acolhida 
Sentido: Agradecemos a Deus que nos chamou e está aqui 

conosco.Um dia nos chamou a vida nova no Ba
tismo e hoje nos chamou aqui para nos forta
lecer. Por isso vamos acolher com alegria o 
símbolo da água (colocar uma bacia com água) 

Todos: Oh, que prazer, que alegria o nosso encontro de

irmãos (bis) 
Canto:O Profeta. 
Ato Penitencial: 
t chegada a hora de pararmos para refletir os nossos 
gestos, atos e ·atitudes como trabalhadores. Nosso Pai 
está sempre pronto a nos perdoar, por isso vamos pe
dir perdão na certeza de sermos atendidos (silêncio) 
(Em seguida faz-se J?reces de perdão espontâneas) 
Canto: De repente nossa vista clareou, clareou, ela-

. reou e descobrimos que o pobre tem valor, tem 
- valor (bis).

Leitor:(Enquanto a Biblia fechada é passada de mao em 
mão) 

-Muitas vezes andamo$ de cabeiª baixa. Parece
que até Deus está longe de nos. Parece que a
vida, os problemas, a realidade nos esmagam.
Não enxergamos mais motivos de esperan2a, nos
sentimos inseguros. Foi a mesma sensaçao de N!
cedemos. Ele descobriu novo sentido para a vi

da ao ouvir Jesus. 
Enquanto todos cantam a ACLAMAÇÃO vam�s abrir

a BÍbl�a que passou fechada de mao em mao. 

EVANGELHO:Joâo 3, 1-21 

Partilha 
Leitor: A gente vê no Brasil como na maioria dos pai

ses pobres, o peso da dívida externa que c�u
sa a miséria, a fome, o desemprego, ·a violen-
cia, a insegurança. 



- 20-
. ��-

Todos:Tá na hora de agir. A união faz a força e traz 
a esperançaº 

Leitor: Deus mesmo trabalhou na criação e em Jesus 
·que se fazendo homem quis se fazer homem que
vive do surr de seu rosto.

Todos: Nós amamos e acreditamos no Deus que caminha 
com ·,os pobres para libertá-los. 

- :r· 

Ofertorio 
Alguns trabalhadores trazem para-o altar ferramentas 
e slmbolos de suas lutas, outros trazem velas acesas 
que representam a fé que dá novo sentido a vida.

Canto: Utopia 
Pai Nosso: (Convida-se os presentes a dizer o nome 

de parentes e conhecidos mortos pela vio 
lência ou em acidentes de trabalho) 

Pai Nosso dos Mártires 

Comunhão 
Canto: O povo de Deus 

Oração: Senhor te agradeço por este momento que ju� 
to com toda a familia cristã e trabalhadora 
renovei a minha fé, a minha esperança no D� 
us Libertador. Um Deus libertador que quer 

um Reino de iguaidade e justiça. Reino que 
tenha o pão, a casa, o salário, a vida dig
na para todos os trabalhadores e todo o po
vo 

. Mensagem para a vida: 
Vivemos numa. sociedade que·sÓ visa o lucro, o poder, 
a dominação e a injustiça. Uma sociedade que cada 
dia mata milhares de seres humanos. Uns tem .. o e 
a maioria não tem nada. Nem trabalho, nem casa, nero
salário digno, nem terra. 

Viver como cristãos significa redescobrir nos
sa dignidade de filhos de Deus e lutar por ela. 

Canto final e Benção. 

59 DOMINGO DE QUARES.r,t2 

Canto: O Profeta 
Acolhida 

Sentido: Hoje vamos celebrar a·mulher trabalhadora com
prometida na construção do Reino. 

111111111•· ., '11111111111

---

----

O cartaz nos mostra a situação de opressão e marginal! 
zação da mulher trabalhadora no Brasil. 
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Leitor: A vida da mulher no lar e fora do lar é incan 
sável e sua luta não é reconhecida. Para com= 

pletar o orçamento familiar e não ver os filhos 
com fome é obrigada a trabalhar fora onde é 
duplamente explorada por ser mulher. 

Algumas lavam roupa para fora, outras vão 
para casas de familia, outras para fábrica ou 
para o comércio. Lidam com a riqueza dos ou
tros, mas voltam para casa só com o ·cansaço 
e encontram tudo por fazer. 

Canto: Vai prá beira do riacho, com a trouxa na cabeça, 
prá ganhar' ma micharia-t. l_ava roupa toC,.o dia, 
se r�sfria e não se queixa. (bis) 
O sol quente na cabeça e os pés na água fria, 
é a mulher lavadeira, trabalha a semana inteira 
pra poder ganhar a vida. (bis) 
t mulher dona de casa, sem tempo prá descansar 
faz a�moço, faz a janta, e a noite, lá p�as ta� 
tas, ela ainda sem deitar (bis) 

Se eair menino chora, mas se fica falta o pão 
madrugada: todo dia, sol brilhante ou chuva fria 
só enricando o patrão. (bis) 
Mas o tempo vai passando e elas vão se aperce
bendo, que é somente se engajando e se 
conscientizando, que a luta vai rompendo. 

LITURGIA DA PALAVRA

para o povo 
também mo-

(Um mulher traz algumas semente e mostra 
outra mulher traz uma bacia com terra e 
stra} 

-canto de aclamaçã?
�VANGELHO: João 12, 20-33 

Partilha: Quando é que as 
que morrem para 
dão frutos? 

(Enquanto é lido o Evange
lho as mulheres colocam a 
semente na terra} 

mulheres se tornam sementes 
fazer nascer plantas que 

Qual a mensagem deste trecho de Evangelho 
para as mulheres e para nós? 
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Preces espontãneas de acordo com a reflexão e a e :'iaprece canta-se: 
"Quem disse que não soii"tõs 'nad -
nada para oferecer' 

ª e que_nao temos 
trazendo as oferta� dRo

epare nossas maos abertas
. nosso viver". 

Ofertório: Trazer um vaso com 1 d 
_ uma P anta ou um pacote e arroz e coloca-lo do 1 d d b foram plantadas 

a O a acia onde 
11 _ 

as sementes e tod�i:_; cantam: 
P�e a semente na terra, Não será em Nao te preocupe a colheita. 

. , vao. 
Plantas para o irmão". 

-A seguir fazer o canto -ê (a proci·ssa-otório. do ofer-

Pai Nosso: 
. .

Deus nos criou, nos criou homem e rnulh tos possamos·continuar criando vida R
er para que 

J
un

palavras que Jesus 
· ezemos com as 

·zer filh d 
, gue_rnesmo sendo Deus quis se fa-o e uma mulher, nos ensinou. 

Comunhão 
(Colocar um i · a m nistra Pªfª dist.ribuir a Com4iihão)
Canto 
Oração de açao de graças 
Vamos agradecer ao Pai com as palavras de Mari Vamo_� cantar a canção de Maria: "Virá o dia . '

.

Benção final: Convidar para o altar a rnulhe;·�ais idosa presente n� celebração, e pedir paraque .ela abençoe a todos. _ ,1: • · ,
, _ _t. ' 

"-· ' 



------- ORAÇÃO DA CF-91-- -----

A. Ó Pai; nós vos louvamos
porque vos revelastes como trabalhador,
criando, conservando a criação,
e chamando-nos para aperfeiçoá-la.

B. Vosso Filho e nosso Irmão Jesus
também trabalhou com suas mãos,
sentiu a resistência.da matéria,
o cansaço do corpo e o suor do rosto.

A. Nós vos agradecemos pelo trabalho que podemos fa7..er
no campo e na cidade.
Por ele gJinhamOS o pão
para nós e para nossas farofliAA-

B. Olhai, ó Pai, para todos 
que querem trabalhar e não podem: 
Olhai para.os desempregados, 
os doentes, os idosos e os ma.rgina.lu.ado. 

A. Nós vos pedimos por todos aqueles
que criam possibilidades de trabalho.
Não os deixeis cair na tentaçã�
do lu<.-ro injusto e da exploração.

B. Reforçai a solidariedade entre os trabalhadores
e fazei que sejamos solidários com eles.
Que nossos instrumentos de luta pela dignidade do trabalho
ajudem a construir o bem de todos.

A. Dai-nos compreender
que nossos irmãos trabalhadores mais sofridos
formam o corpo crucificado do Senhor Jesus,
que grita e q;uer ressuscitar na �ternidade e� liberdade.

B. Nwica nos deixeis esquecer
que, pelo tnibaJh�, ajudamos a construção do vosso Reino,
que já começa aqui na terra
e se completará com a vinda gloriosa do Senhor.

TODOS: Tudo isso vos pedimos ó Pai, 
que trabalhais desde toda a eternidade, 
por Vosso Filho e nosso Irmão TrahaJhador, 
na força do Espírito Santo. Amém. 
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C BR.1S ILEIROS N,� FRANÇA '7
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.,.;.. . . ... � . . . . . ... ... 

,>-- ·----� 

··-p ___ :____y 

Quatro trabalhadores brasileiros, aj 
li tantes da J1CO do Brasil, estiveram visitando a 
França, de 25 de setembro a 17 de outubro de 1989, 

cumprindo a segunda etapa de um programa de inter -
A ( cambio entre a 11CO daquele pais e a .,\CO brasileira. 

Na primeira etapa do intercâmbio, 4 

militantes franceses visitaram o Brasil - em agosto 
de 1988. 

Os quatro nomes escolhidos pelo Con
selho Nacional para compor a delegação foram: 

_;i.\SQJJN.Ç_�O, de Nova Iguaçu, RJ, costu
reira, engajada no Movimento Popular e no Partido 
dos Trabalhadores; JiINl, de Caxias do Sul, RS, pro
fessora, dirig·ente sindical e militante do PT; PfüJ-

1.1.l'ifIQ, de Ferrz de Vasconcelos, SP, trabalhador da 
Coca-Cola, mi.li tante sindical e do PT e membro da ,! 
quipe de Formação Sindical da ilCO de SP e VICJiJJT�, 

� 
. . de Escada, PE, .raetalurgico, dirigente sindical e m,1 

li tante do Partido dos Trabalhad-ores • 

.:.1 importân�ia deste intercâmbio para 
o Movimento dos dois países pode ser traduzida pela

4 

\ !e D E, I; E G · .,\ Ç :\ O. · D i, ,\. C • O • 7 
L_D_º�-B-· _R_· 'l_ "--�_s_··_'I_L_r_ · _N_i_\_�_,,. .. _

F
_

R
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troca de ·" experiencias, pela visão de um r.mndo 

diferente G pela solidariedade internacional 

vivida pelos francc;ses no Brasil e pelos bra-

silciros ne. França. 

Par� nos esta viage�' t lil e v e a p a.r.

ticip8ção indiretR. d.os - nnli tantE:;s das diver-

sas regi5es �o Brasil, que se preocuparam er.1 

mandar questionanwntos sobre A. vida na França 

ou Sf: fiz erar:1 pri2-sentes atrav;,s " da oferta de 

l0nbranç ak, caracter{� tic as das diferentes re

gi5 8S, mui tqs �d él�s cbnf 0ccionad as com cari-

nho pelos próprios ·1·t mi 1 ante,s. 

- iÍ
J..!§l_E t�' , 

<.. . 1 
( . . 

�
f...

-- �-7,.. 
I 

1 

Desde as cuias de chimarrão, do Rio Grande do Sul,
·, 

até os quadros característicos do Nordeste,�-

do p elo bondinho do Rio, pelas camisetas dd PT; de

são Paulo, ou pelos artesanatos de Mfnã.s Gerais tQ

dos manifestaram, de alguma man'eira, a sua presen-

ça. 

bração 

O fecho desta contribuição foi a ale-

( 

' 

ucaristica de "boa vi9gem", 'feita p ela Co-

ord0nação, Naci-onal, no Rio de. Janeiro.



,_ 

:D e s t a c a ndo ••• 

$·.•

Um destaque que nao podemos deixar de fa-
" 

zer e quanto ao empenho de várias pessoas, tanto da 

França como do Brasil. para a r"' li .... 
, '"'"ª zaçao doste in-

I\ 

tercambio. 

Aqui queremos destacar o grande interesse 

e participação do Pe. Salvador Martinon, assistente 

nacional da .1.CO e do Pe. Jose Gatelier, assistente 

regional de São Paulo. 

"0 sonho de internacionalização 
�-

" 

esta na realização dos conhecimentos pro-

fundos dos trabalh�dores, nns suas �xperi 
I\ 

encias vi vidas em outros pa:Ís es 11• 

(Ivete - São Paulo) 

8 

· 1 

.;

... 
•" 

2. � FR)NÇ� QUE NÓS VIMOS.

- Terra fria, mas com mui to calor humano -

Mesmo sendo militantes experientes,. ur:1a 
das nossas maiores preocupações era com o entros� 
mento, devido a lingua e aos costumes diferentes. 
Mas, logo nossa preocupação se desfez. Tanto em P_a. 
ris, como nas diferentes regiões visitadas, focos 
r0cebidos com muito carinho, atenção e calor huma
no. Havia sempre uma preocupação dos companheiros 
cor:i o nosso bem estar e também com a organização e 
o cumprimento da programação feita e que nos era
dada, assim que chegavamos em cada cidade.

� seguir apresentamos o

M.í\P ;\ Dl .. FR,:NÇi"..., as-

sinalando os lugares visitados pelos dois grupos •

9 



G-QuPo 2.. 2.1. 1:.spectos Político, Social e Econômico 

a) Um país pequeno
.,,

( í� França e um pais pequeno, com uma ex
tensão de 547 000 km2 (aproximadamente 16 vezes me-
nor do que o Brasil). Esta dividida territorialmen-

te er.1 .90 Departamentos. Um grupo d e Departanwntos 
- .,, . forma uma das 25 Regio6s. Cada Departamento esta d.1, 

vidido em Prefeituras (cidades), administradas por 
um Conselho Municipal. 

b) Um país populoso

Habitantes: 55 milhões. Se o Brasil 

tivesse a mesma densidade populacional que a Fran
ça, teriamas 900 milhões de habi tantos. 

População economicamente ativa: 25 r.ú '. 

lhÕ es. 

Desempregados: 3 milhões 

Imigrantes: 5 milhões , dos 

milhão e meio são portugueses. 

quais um 

Da população economicamente ativa: 

11-



.:.
.. • ,! 

7% são agricultores (incluindo proprie -
> 

tarios, arrendatári·os t b 1 e ra a hadores ª-ª-

s alariados) ; 

9% são p�tr5es da indu>stri·a� 
> 

, comercio ou 

artesãos 
'l 

14,5% 
I\ 

tem formação ( > 

de nivel r.iedio 

18,5% sao empregados prestadores de ser -

viço 

34% sao operários da indústria . '

5% são absorvidos pelo serviço pÚblico • '

1 ,8% ·são da polícia. 

O Estado emprega aproximada

mente um milhão de pessoas • 

12 

2 • 2 • A I gr e j a 

A Igreja católica francesa apresenta

sinais de fraqueza, de vitalidade e, de acordo com

as raudanç as na soei ed3.d e, apresenta problenas no-

vos. 

�-·--l'-;..· ---0· ' 

�lguns sinais de fraqueza:

* Diminuiçã.o do número de praticantes;

* diminuição do número de padres;

* diminuição de sua atua.çÊÍ.o no r.1undo

rural e estudantil;

* diminuição da participação dos , jo

vens • 

Alguns sinais de vi talidade:

-
> 

* t .. Igreja nao estB. fechada na sacris-

tia; é construid� no dia a dia;

* as modificações introduzidas, a par

tir do Concilio Vaticano II;

13 



* a Catequese, que empreg-a.uma nova pe
dago.gie.7

* a ação dos Movüne_nt9s: a construção 

da-.,_ fé dentro do: mundo operário, a, fo,t 

maçB.o pérr1anent0 dos cristãos, e, soli 

dariedad�e, a vida paroquial. 

alguns problemas novos: 

1\ aprendizagem d0 uma co-responsabili 

dade de todo o povo de Deus; 

A a aprendizagem da vivencia das dife -

r enças: f� e problema polÍ tico; 

* ur.1a nova relação entre a Igreja e o

Estado;

* uma nova definição de l:=i.icidade;

* a reorientação -romana do Vaticano II.

.i" • .t.CO da França tem 40 anos de exi-ª 
A 

• 
� tencia. Ha 2 300 equipes de base, das quais 100 

-sao portuguesas. 

Há uma coordenação especifica para 

estas equipes: a CNEP (Coordenação Nacional para 

as Equipes Portuguesas). Os bispos não influem pQ 

liticamente no Movimento, mas existe uma relação 

entre a ACO e a CEMO (Comissão Episcopal para o 

Mundo Operário). É o presidente desta Comissão que 

nomeia os �ssistentes Nacionais da tco. 
,/'. .-�co fr anc es a esta cada vez maia 

empenhada em que seus militantes façam, em suas e
quipes, a RVO e fac;am ligação concreta entre a FÉ 
e a VIDA ... 

1\ .t .. CO trabalha em conjunto com to-
das as or gani zaçõ es voltadas par a o mundo do tr ab-ª 
lho, que estão agrupadas num organismo chamado Mi-ª 
são Operária; nele há 1 300 padres atuando , dos 
quais mil são assistentes da �1CO. 

15 
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� ESTRUTURA DA ACO NA FRÀNçÂ) 
', --- �, __________...,,..__ ,,-..J 

Equipes Grupos de
,_

pessoas que se reúnem uma 
de base � vez por mes para fazerem a RVO. 

Comi tes 
de Setor 

Grupos de delegados das eqyi 
---• pes de uma zona gue se reu-

------..J nem uma vez por m�s para o-
1�� · a vida operaria da re
gi ao. 

Comi tes 1 Comi tes 
1 Diocesanos l Regionais 

Encontro Nacional - 4 em 4 anos 
1200 delegados dos Conselhos de 
Setor e Diocesano 

Coordenaçao Nacio
nal para as Equi
pes Portuguesas 

Comi tê Nacional 
(eleitos p/ regiões) 

r 
Bureau Executi10 

(eleitos pelo Comite Nacional) 

16 

"A solidariedade humana não tem fronteiras 11• 

(Remédios, MG) 

3. O QUE VIMOS N�S REGIÕES

Depois de alguns dias no Secretaria

do Nacional, em Paris, onde nos foi mostrada uma 

"fotografia" da França, a delegação brasileira foi 

dividida e partiu (2 a 2) para um "mergulho" na re-ª

lidade da vida dos trabalhadores franceses. �ssun

ção e Vicc;nte visitaram as Regiões �;ior, La Rochel-
, 

le, �lbi, Chamberry e Clermont Ferrat. �pos duas s�

manas, a delegação voltou a se junta.r e visitou a

Região Ile de France. 

De tudo o que pudemos observar, ten-
, . 

tamos fazer uma analise, que agrupamos em quatro

aspectos: o econÔnuco, o politico, o social e o id�
, 

ologico. 

A • 

3.1. Econonuco 

3.1.1. Salário 

, ( . , d O salario nnn1mo na Franra e e aprQ

ximadan1ente cinco mil francos (o equivalente a 800

17 



dÓlares). O piso salarial para todas as categorias 
é o salário rninimo. 

,,. ,,.Ha uma luta para o aumento do salario P-ª 
ra seis mil e quinhentos francos,,. pois ele nãó es-

,,. . .  

ta acompanhando a d0manda .dos preços. 
,,. ( -

o salario nunimo nao atende a todas as
necessidades bási��s de uma familia. So o aluguel 
de um apartamento,.por exemplo, absorve dois mil e 

,,. 

quinhentos francos. Ha isonomia salarial, quer di-
zer, igualdade salarial para o mesmo nivel de for
mação. No nivel superior, por exemplo, um médico, 
uma enfermeira e um engenheiro, com a mesma forma-

- A -' çao, tem o mesmo salario. 

3.1.2. Jornada de Trabalho 

,,. ,,. 

A jornade. de trabalho e de 39 horas. Ja 
há indústrias onde os tr'abalhadores conquistaram o 
direito a 37 horas semanais. 

Existe uma luta, nos maiores Sindicatos, 

para a redução da jornada de trabalho para trinta 

e cinóo horas (35·h. ). 

18 

1 

3.1.3. A Indústria 

A O capitalismo frances, ao longo do 
tempo, tem implantado diferentes formas de atuação. 
Uma _delas é a descentralização da produ�ão industri 
al. As indústrias são divididas em unidades e esp-ª 
lhadas em dif0rente.s regiões. Esta descentralização 
per mi te a planificação da economia e a planificação 
das cidades e vilas mas, por outro lado, dificulta 
a organização e a luta dos trabalhadores. 

,,. 

A fabrica pequena cria um laso "a-
fetivo II muito forte com o trabalhador e ele passa a 
assumir a empresa como sendo pa1·te de sue. vida. 

,,. ,,. 

O fato de haver so uma ou duas fa-
bricas pequenas 0m cada pequ(ma cidade cria também 
uma dependência, pois o trabalhador fica sem alter-

,, 
nativa de emprego. CQtra, e a do fechamento das in-
dÚstria.s na França e a compra do mesmo produto de 
paises do Terceiro Mundo, onde a mão de obra é t1ais 
rarata. Houve, por isso, diminuição na produção tê� 
til de carvão, siderurgia e produção naval" 

Constataraos dois exemplos de luta 
,,. ; 

dos trabalhadores contra o fechamento das fabricas: 
uma, contra o fechamento da metalúrgica ENO, de 'Ni
or, e outra, da fábrica de aluminio PECHINEY, no v-ª 
le de Mouti ers. 

l.9



3.1.4. Desemprego 

O numero de desempregados 
., I\ 

e de tres 
milhões de trabalhadores, o que representa mais 
de 10% da populaç�o economicamente ativa. As maiQ 
res vitimas do desemprego são e,s jovens e os ve
lhos sem qualificaçã.o profissional, e os imigran
tes. 

O governo procura combater o desem -
prego com a crj_ação e. e frentes de trabalho: o TUC 
(Trabalho de Unidade Coletiva), o SIUP ( Serviço 

- ' 

de Iniciaçao a Vida Profissional ) e o CDD (Con-
trato cora Tenpo Determinado), al�m do INT:CRIN
(Trabalho Int8rino)º O Contrato coi11 '.::'empo Deter-r.1i 

nado, hoje estabelecido em loi, Ó. muito prejudic.i_ 
al par a os trabalhadores

? 
porque dificulta a sua 

organização e a sua fixação ee1 ur.1a determinada c-ª 
tegoria. 

Todas estas frentes de trabalho 
-

nao 
resolvem a questão �o desemprego; são um paliati
vo que nao atinge a origem do problema. 

Uma vez desempregado, o trabalhador 
ó1 

,, ,, ( vai receber 80% do ultimo salario, por um periodo 
,, ,, 

de ate dois anos. Depois o salario desemprego cai 
para 50% do Último sal�rio recebido em atividade. 

20 

Em função do des8mprego, o governo tam-
bem incentiva os mais velhos a antecipar a sua apQ 
sentadoria, para dar lugar aos mais jovens, mesmo 
que isto implique em redução dessa aposentadoria • 

Mui tos trabalhadores franceses desempre
( gados, buscam na fronteira com outros pa1ses, onde 

,, 
. 

-

a oferta de trabalho e maior, o emprego que nao e,n 
( contram em seu pais. 

3.1. 5. 1..@..grantes 

1� maioria dos imigrantes da popula�ão 
francesa são os portugueses. Há cerca de um milhão 
e meio de portugueses, numa população de 55 mi
lhões de haJb.i tantes. 

Os imigrantes são muito discriminados na 
França, desde a dificuldade de conseguir um empre
go, a locação de um imóvel, até uma vaga em qual
quer escola pÚblica. 

,, , 
Vimos escolas onde so ha filhos de imi-

grantes, pois os franceses parecem ter medo de pe� 
der a sua cultura em contato com outras culturas. 

21 



,. 
Em vez de ouvirmos 11 este e um bairro pobre" , ou-
viamos·: 11este é um bairro de imigrantes 11• 

Os imigrantes não têm direito ao voto, 
nem ao salário desemprego. São as maiores vitimas 
do desemprego e do sub emprego , ganhando mui tas 

d 1,. . ( . vezes menos o que um sa a.rio nunimo. 

,. 
Ate agora, os trabalhos menos qualifi-

ca.dos eram feitos principalmente pelos portugue
ses. Hoje, pelo fa�o de Portugal ter entrado na 
Co!'Junidade Em•opéia� o::; portugucse:s . ., ,... � 

,Ja nao sao 
't ;o di s cri r..ünacJ r;.:; , m2.�: -,. di s C'r �- r.ü .-. a:; ;:i:, <:! on t:'Ln u a 

,. 
contra os argelinos, mar1·oqLünos � ara·oes � africa-
nos e outros, i migr ant8s º

� 
poj_s Dé'O

, � ,. 
Clél 1.-J,1,. l.)(11:i. ":.i: _;_ a[J'ic.o::.. ;i 

n�:o tom e uoo 

,. . . 

r: e·�-:- , Cill 8 �.n. · · 

sim, o cov,1rn.,., i::;:�.'l'.'2.r1tc s. cor.1).L'& <.1-: i..o::12. a 1 rudLJ .. 
�ão� fil•.n . .ncio. o rJ-c:.:.:hl� e a con11-:2. de mf;.l Ll.· ,...1'l'::'; e. 
juros que 1:cc pc'J:.;am àe 3;6 é.o a;.1O, 

-: ') 
(_ __ 

e a mecaniza� e.o do e 8.n·po ') 0S tá d:i..'llintündo o núme
ro de agricultores, que hoje não passam de um mi
lhão e meio� Os jovEms deixam o campo e vc..o para 
a cidade. 

-

As propriedades rurais s2O p.c:qucna.9 , 
,, ... . ,, 

em media de 20 a )O hec ta'.i.' es; não ha latifundio • 

dor 0s do 
Uma form8.. de organ:_zaç8.o do::; -!:',::a. alha

c ,rmo e ·1 aJ·uda mútt-w_, Duas r,u t:L' es fa-'-·" ... 

milias .39 cu·ci.1.ar-,1 pa:ca a cor::.pl"a de nr,m máí1uina , 
que vai se1:vj.r p::u:•2. todos., 

� F 
,. . .- ::,u·c· c, ..• ::·urniciente er.11i. 'r2.o.:: a ra um _!;'a:Ls u 

pr-odução agricola. ;ném d:l.sto, €:�porta om p1·imej_ 
ro lugar o trigo, a·epois vinho, mill10 e bccerraba 

- ,. 
para a l)I·oduçao de açucar. 

'

1'oda a i'.)l·OdUÇ8.0 destinadc. a 9X1JO'..C'taçao 
� ' " . E esta subordinada a Comunidade Economicél 111ro ·-

,. . peia.
ema dif3..culdade dos produtor ss de hor-. ,. 

ti-granjeiro� � que ele� produzem e vendem a opo-
ca da prodrtção por um pr'eço e� quando -v:�.c C;Ofll.iJrar 
nas feiras e nos· r.wrc ados par a o cor ... suno f2.mi:2_i -
ar, pagam �m ;l'r eço r.iui to maiorº 

;Z.3 ·ca dificuldade dos ··-p:>r,c\0�to.:- os - ·de 
horti-granjeiros é vivida tambén1 oclos pescadores, 
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Durante o Intercâmbio, Assunção 

visitou uma plantação de ParreirRS 

na R egião de Ln ROCHELLE.

24 
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Existe U!'.la P1: eoc up _a_ç ao mui to 
( - : , r. ' ,- . ; 

grande 
co.m o. abas-tecir.1.G11to interno. So o 

. .... 1, - .... 
-

' • 

. - . , · , . _,, 

., 
exc ed(';nte e ex

portado. B'em difer.en.te. do Brasil, onde a prir.1ej 
ra pre9çupação é com a exportação para o pagartien 
to dos juros· da di v-ida externa, sem a preocupa
ção com a alimentação do povo brasileiro. 

r'-.1 ,. ·; , 

Quase nao ha terrà ociosa; ou e ocu-
pada pela criação �- de. gado ou e cultivada. Os te,t 
r enos ao redor da cc::-sa são ap'.t.Jvei tados co.m hor-
tas f ar.íil.i··ar es. i".o l'edor _das·r cid·adcs exis tGm P.2 
qucnas lavouras àe horti:,.gl·arrjei:::-os, que _empre
gam cerca de 20 é, 30 traball1adcres. 

3 .1 ., 7 • En erg;. a 

t·,c8 1973, a F:r2,uça e:ra doponaento e 1;1 
produção do ea·,rg·:i_a, IÍOje 2:;;:p:)rta 2 � �_,f.; ,1.._: ,::,ncT, 
gia produzlda; T:,% é clG Oj_'ibem ;_1,ue;1e;:i"' ? ,:;,J o :•c_q, 
tante e p·odr;7,id:i pelas usi.n3.S hidl'O- elst:.·L::as 

.!'., França é pob:co et:1 cF1..::vão, ys·c-�Óleo 
/ � 1 

". 

e �as e, por isto, apoJ a c�ise do çe�rc��G, re-

solveu investir nas usinas nuclear0s. 

2'_) 



rice, 
Visí tamos uma usina nuclear em St. MaJd

Vienne e perguntamos sobre o destino do lixo
A • atonnco e o risco de acidentes nucleares e a.s con-

dições de
� 

segura.nça de trabalho, mas nao obtivemos
resposta.

Visita.mos também uma usina hidro-elé
trica na região de SavoiE:.

Neste �Ômplexô, birico usinas funcionam
' · ' . ' 

f d 1 d com um unico r es ervatorio de agua, orma o pe o ..§ 

gelo da neve e de pequonos veios de água das mont2
" 

nhas. Também não obtivemos respost?- sobre o porque
de uma usina h"id-ro-elétrica se� construida dentro
da montanha, quando o seu custo seria. bem menor,

( , 

se construida a c eu aberto.

Observamos um gre..nde avanço tecnolÓgi
co na França, tanto na.cida.de (indústria), como no
càmpo (agricultura).

m • a' · · t a
., Ma .1.n us -crJ.a es e avanço se a na mo-

dernizar: ão do maquinário·, sua robotização cada vez
maior nos escri tÓrio-s e centros comerciais e? na -ª-

., � gricultura, a.traves da mecanizaçao da lavoura.

Vicente conta que viu , . uma maquina que
plantava a vinha e colhia· a uva, tudo automaticamen

., te. So dois operadores trabalhavam na plantação.

Questionáva.c1os sobre o que a automac ão
representa em termos de desemprego, mas muito pou-

A 
� A cos trabalhadoras veem a questao sob este angulo.

Para eles a automação é simplesmente vantagem para
o trabalhadoro �

·r� • L/") -rih,,_ 

d; " b 1':ao vimos _n9 uma iscussao so re as
r, vantagens e as desvan

�
ens da automação.

�' 1/ 
�- � 

-;�"ii<'r.' '·/ ·"it I" ,- ._ 

� ,r.. � :.µ 
·' _, \�) _t}{' 

-� 
t.'llif; j)' . ' ---�-'-' ----'-'--'-'-----· 
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3.1.9. Consu.mismo 

Como soei Gdade c a.pi talis ta bem or gani z-ª 
da, a sociedadü franc<::;sa esta voltada para o consu-
mismo. 88.0 criadas necesside.dos pe.ra as pessoas co,n 

., . sumirE::m, principalmentG GlE::trodomE:stioos, perfunws 
, ., . 

�· 

e roupas. O comercio e movimentado por esse consu-
., - ., 

mismo. ;\te na alimentaç ao c criada uma ni;:;c essidade
., 

de consumo exagE:.rado. Esse consumismo e alimentado 
pE::los. medos de conrunicação. 

,. 

Não vimos aquilo que chamamos de cor.wr-
cio popular: pequenas lojas nos bairros, pequenos 
bare.s. O comércio que vimos foi em grandes magazi
nes, grandes super-mercados e feiras. 

28 
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• 

3.2º Politico 
(

''

3. 2. lo Ec.r tfdos Poli ticos

1.". forma de governo na F.rança é o Parl-ª 
. 

, ., , ·  

men�arismo. O Pres.idente da Republica e socialista, 
mas administra dentro do ,'.sis:tema capitalista • 

,\ 
T, 

" 

O Par.tic;Lo__ê_ôcíalista frances tera a mai.9. 
ria no Parlamento 

J 
com 35%º 

.. ·; 

O P._ed'..li_1Q_Comunll..t..E1 faz oposição ao go
v0r'no e tem 10%. de pa.rticipaç2.o no ParlaGiento. 

O Partido Verde; participa com 10% s 

., 

O restante de. participação e dos P.arti-
dos da direi ta: 

.. 

., 

RPF = Reunião para a Rr-publica 

UDF = União para e. D0mocracia Francesa., 

CDS = Centro da Democracia Francesa 

FN = Frente rJacionalü; ta (f acis ta, do

extrema direita) e

:· .- i --·PR = Partido Republicanoº
•.;,_ . .r 

' 
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Existe ainda um grupo de dissidentes do 
PC, a Nova Esquerda, e que . 

, 
abriga tambem os Trots-

kista.s. Não forma um .Partido
j 

mas um :l-�ovimento, o 
";-,ffiG (MovimE::nto Radical de Esquc:rda). 

•.. 

Às Prefeituras são administradas por ur.1 
Conselho Municipal (vere0dores) eleito diretamente 
pelo povo. Para concorrer ao Conselho não existe o
brigatoriedade de filiação a nenhum partido poli ti
co. É este Conselho que vai escolher o seu presiden 
te ( prefeito). 

É muito pequena a participação dos fran 
ce:ses nos partidos politicos. O PC, o maior parti
do, tem 600 mil filiados e o PS tem 200 mil. Mesc.10 
entre os militantes da j'i.C0 notamos tiui to pouca mili 
tânci a e engaj amcnto nos par tidos poii ticos .. Não se 

- .,,
discute muito a questao partidRria. 

, 
Causava E:stranheza o fato de nos, da d� 

legação, s e�mos militantes da l'.C0 e, coincid E:inteme,n 
te, todos s�rmos militantes do Partido dos Trabalh2 
dor E::s , o PT. 

3.2.2. Sindicatos 

il. estrutura sindical francesa permito 
, 

que o Sindicato, mesmo com pequeno numero de filia-
dos, tenha uma força politica muito grande. Isto se 
deve, principalmente, à autonor.ua sindical e ao pl� 
ralismo sindical, com vantagens e d0svantagens. 

30 

Hai�ndo vários sindicatos dentro da 
ha una rei vindicação, os P-ª 
negociar diretamente com os 
lado, este pluralismo pode 

,., quando dois sindicatos tem

mesr.1a empr0sa, quando 
trões são obrigados a 
sindicatos, Por outro 
trazer dificuldades, 
propostas dif8rentes para a negociação. 

Ha seis grandes sindicatos na França: 

O maior, a CGT = Confederação 
do Trabalho, 

Geral 
ligada 

ao Pàrtido Comunista 
e com ur.1 n1ilhe:o de 
associados , 

depois a CF'DT = Confed0ração France-
sa Democrática do 
Trabalho, lig2.da 
.Social Democracia 
cor.1 600 nul associa-

'

a 

dos, 

F.Oº .. Força Operária
7 

com 800 mil sócios. 
C.F.T.C. -- Confeocração Francc,sa aos 'rraoalhado

r es Cr:i.s tãos, com 200 nul sócios. 
C.G.C. = Confedc'.:'.'ação Goral de Quadros (que a

grupa profissionais liberais�. 
F.E.N. = Federar-. ão dos Trabalhado1,es do Ensino� 

com o.pi·oxim2.dP.mente 350 mil socios. 
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A Delegação Brasileira 

foi recebiàa por representantes 

dos dois maiores Sindicatos: A 

CGT e a CFDT 



A estrutura s1n�ical est� organizada 
de forma horizontal com a Confederação (o Sindi
c�to) a nível nacional, as unidedes regionais , 
depa.rtamentais e loce..is. 

i--Õrg anis mo 
l E acional

r ganismo --
Rogional 

------�-J 

Organismo 
J � ep2r ta.mEn tal 

01:1ganismo 
local 

Delegado 
Sindical 

A uni d 1.d e lQ 
cal da cqda Sin
dicato que fun -
ciona 

I' 
• em V8.rias 

cidades, chama -
se "Casa do Sin
dicato ;i e funciQ 
na com um secre
té,.rio e um libe
rado para cada 
um dos Sindica
tos mais fortes. 

.Q.r_g_e.os dirE:·tivos d,1,s ConfedcraeÕ (:s: 

C. E. = Comissão Executiva 
E.N. = Executivo Nacional 
C.N. = Conselho N2.cional 

Além disso, existe A estrutura verti -
cal, com as diferentes Federações, por ramo de ati 
vidqde profissional. 

Todas as decisões são tomadas pela �1-
" I' 

tima instancia, que e o Sindicato, dentro da empr.§ 
sa ou sessão sindical, que é a base de sustentação 
de toda a estrutura sindical francesa. 

Os Sindicatos mais organizados conqui� 
tarar:1 o direi to de ter dentro das empresas, espa
ço (salas) para reunir os trabalhadores, e o. dei_g 

g P.do sindice.l tem, d entro de sua jorne.da de trab-ª 
lho, de 15 a 20 horas por mês para organizar os·· 
trabalhadores dentro da fábrica. Além disso,·· nas 
empresas me.iores, ainda ha� pessoaf, liberadas pelo 
Sindicato, que fazem o trabalho dentro da f�brica. 

• 
I' 

Dentro das empresas privadas ha gr an-
de dificuldade de funcionamento do Sindicato e de 
organização dos trabalhadores. Dentro das er:1pres .s 

• 
I' estatais ja existe mais facilidade. 

A formarção sindical nos principais Sin 
, , ' 

dicatos se da atraves·de cursos e encontros de de-
, legados e a travas de material impresso, panfletos, 

boletins, revistas e jornais que são distribuidos 
dentro dos locais de trabalho e nas regiões. 

,. 

Existe em Toulous se uma radio do Sin-
dicato (da CGT) que divulga os acontecinwntos e as 
lutas de toda a região. 
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3. 2. 3 .. Orgç1.nizaç8.o Popular

É ··inter esssnte obs er.,.vqr,',::q_ú.e ,,, na Fr an,.. a, 
quase todas as organizaç�es dos �rabalh��ores.estão 
estruturadas a nível nacionalº 

-11.s Organizações. Populares estão agrupa
r'l es era organismos sindic 2.is. Conhecemos: 

� C.SF = ConfGdlc'r ar ão Sindical déi.S Fa-,� 

(1. nn ias
� 

cscv = Confederação Sindical dos Qua-,� 

dros d.e Vida 

/1. Cl\JL = Confed er ação �fac ional da Hati-
tação 

e a FCPE = Federação dos Conü tês dos Pais 
dos Alunos. 

Vir.1os também creches organi zada.s pelos 
mor A.dores de um determinado t.r->.irro; •cooperativas. de 
pesca organizadas pEJlos trabalha.dor0s, e os imigra.n 
tos J0 organizsndo para , garant�l' .os seus direi-

··t:os? que ainda não s·�io r espei tados·t· ou reivindicar
.Llir.eitos que ainda ne.o têm, como o direito ao voto.

, . 
, .. 
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,) 

;�s lutas principais das Organiza<;Ões PQ 
pulares são pelqs condições de moradia e pelas con 
diçÕes de saúde, principalmente devido à forte ten
dência de privatização do setor. 

Visi ta.r:ios os Co!lü tÊs Departan�entais d:.. 
F.C.P.E., de Vienne e de Clermont Ferrat, e vimos '1

luta dos pais por uma boa escola para seus filhos. 
" 

Em Clermont, o Comi tE tem a proposta de 
uma educação popular, onde o aluno seja ooag�mte de 
sua educar ão. 

Em todos os loc,qis vimos a luta do Sin
dicato dos Pais dos _,:1unos, em defesa de uma r.1elhor 
qualidade de vida para os moradores do bairro. 

1-11 1�-�� 
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,. 
Mas? durante todo o temp_o que estive-

mos la, nao ·presenciamos nenhum enfre.t;1tan1ento 'dJ..:.
reto destes Movimento_ s J·unto ::ios o ... r -·-· gaos govername,n
tais· O que sentimos foi que a preocupação maior é
a d;c· reunir····os ·moradores para discutir os proble-
mas, - ., 

e nao enfrenta-los mais

Em todos os espaços de discussão que
cívomos, nossa grande preocupação foi levantar o
problema da Divida Externa do Brasil. Percebemos

- ,. 
que o assunto nao e comum na discussão dos traba _
lhadores, mesmo entre os militantes; r1, grande maiQ
J:J.a nao sabe o que significa O' pagamento dessa dÍ
vida na mesa do trabalhador brasileiro.

A CGT (Confederação Geral do Traba
lho; 1 teo uma proposta concrüta de negociação da dÍ
vida dos países endividados.

. �- . . .... - . �-
-

-

Uma das maiores preocupaçoes de Vi-
cente era,falar sobre o problema da Divida'

Exter�a e sobre a situação da Igreja em R..Q//

'.�ife. /

,1. França tem uma pcqucma divida ex
terna, ma.s não é necessé.rio exportar, para pa -
gar essa divida, como acontece conosco , aqui
no Brasil.

h maior parte do sistema de trans

porte (Ônibus, metrô e trem) é esta_tizado. '

J.

mesma coisa acontece com o sister.1a de saúde e

nem por isto o dificit pÚblico gera inflan �o (

argumento usado aqui no Brasil em favor da est-ª
,. 

tização) , que na França esta e�1 torno de 3 a

ü% ao ano.
É interessante observar que são ap_g

A 
-

nas algumas lideranças que .-t;;em uma discussao SQ

br e o assunto mais aprofundada, como por exem

plo, militantes da CCFD e dirigentes �indicaisº
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,, ,, 
· r · ., Uma qu.estão que e vista Bo·o outra cti-

·" 
. .. ' . ; . . ) �; A-� ..-

c a e a da presença do:.capi"t'al frances no Brasil._ E

dito par a os trabalhadores que o ·c·api tal''.· ,/r anc.-e_s .....
vom beneficiar o trabalhador brasileiro 90.m,.,a ofe_r, 
ta de emprego ., O que não � dito é que este capital 
�st� se beneficiando e aumentando o seu lucro, num 

,, - ,, 
t pais:, onde ª.· mao de obra e farta e bar a a. 

Percebemos que há militantes mais 
conscientes que boicotam a compra de produtos 
importados dos paises do Terceiro Mundo, por
que foram produzidos com o sacrificio de se.lá 
rios miseraveis. 

( Um lider sindical nos dizia que a 
Divida Externa dos paises endividados entrava 
a economia francesa, porque representa a fuga 
da tecnologia e de indústrias de base e, con
s eqÜentemente, g,umenta a importac ão, modifi -
cando a balança comercial. 

Assim nos dizia ele: 

,, ,, 

"Isto so podera acabar , se houver 
uma ruptura com o sistema capitalista". 



3.2. 5. Cor.mnidado ___ Eq,onÔm:i,c_a 
4

E11r.op5ia (C. E. E.) 

- Planifica� ão da Ecdnomia -

" ,. ,. 
A Comunidade Economica EuropE:ia e a o.i;: 

ganiza.::;ão dos paises mai-s ricos da Europa para .en-
. � - .. .

:frontar o forte poderio economico dos _Estados Uni---
� . , � 

dos e da Uni'ao Sovietica. Sao: a F:cs.nça ? Inglater-· 

ra, Alemanha, Bélgica, Luxer,iburgo� i:-Io�ar1d8.. gsp!l .. 

nha, Portugal, Suécia J Dinamarca, G5:É::cia e :..:r-J.an = 

da. 

Toda essa estrutura de poderio 
" . econcLl.1 

,. ,. ' 

co deve�a estar funcionando plenamont� �te 199J e 
( ,. 

cada pais tera o seu papel dentro dessa o::1gani::..a 

N6ste planejamento, a Fre.nça i per e.xen 

plo, dever� o'xplorar prioritariamente a questão do 

turismo. 

Qual vai ser o papel dos Sindicatos� 

Partidos Poli ticos e Organizações Populares dentro 
da e. EJ. E? 

Ü2 

Sentimos muito pouca preocupaçao dos mi 

litantes da ACO e dos setores organizados da socie

dade sobre esse assunto. 

Um dirigente sindical dizia que o Movi

mento precisa crescer mui to na ator d agem e discus-
-

sao do problema, para que ele possa ter uma influên 

eia politica na questão da e.E.E. Essa discussão, 

no entanto, está passando pelo crivo dos trabalhadQ 

r es. 

. �.3. Social
A 

3,3.1. Prev�.dencia e_Aposentadoria. 

� ,. 
1. a.pnsentadoria, na França, e conquis'L.":J.

da int('gralr;_cnto e.e:, 65 anos 5 indepündente do ,., ".r 

e do tc�pa do contritutç�o e correspondo D.o ub:le"J 
A ,' 

r.1 cs do sala.rio roccb::_c.10. 

I< t' • rib :..r1 ' "1 C� O.. , '- -1 0. 

,. 

Ppo .'3 sn-: 2dor ia 

q·:..;.c e prcrorcio:nal ,'.') tampo de 

•J ::í_ 1": te f .!' a 1 j '? ac.. ó.; rJ l; '1 Õ 0 e., ;.'\ e S S O D.

po:r: invali ·-

tr 8. 1J alho � mas 

ê....tln,'.;e 6� o.nos. 



Os trabalhadores contribuem com 16% de 
seu salffi'io para a Previd�ncia e ainda pagam uma 
CRixa de Assistência. Quando, por exemplo, eles 
vã.o ao m�dico, a Previdência paga 70% do valor 
da consulta e eles vão pagar os outros ?JJ%. Es-

·tos lhes serão restituidos pela Caixa. Numa re-
. 

.. 

cE.nta medica, o trabalhador paga o valor da re -
ceita na farmácia e, d.entro de alguns dias , ele
recebe em casa a restituição desse valor. Em al
guns locais, os sócios da CSF ( Confederação Sin
dical das FamiliRs) têm toda a assistência mÉ.di
ca, ambulatorial e farmac8utica totalmente gra -
tui ta, visto que o Sindicato assume a compler1en
tação ..

Dentro das organizações sindicais , a 
assistência social Ó uma das bandeiras da CFDT. 

3.3.2. Ecologia e Meio Ambiente 

Uma d.as coisas que nos chamou a aten 
çao quando chegamos na França foi a questão da ecolo 
gia. Os rios não são poluidos, suas margens são li_m 

. - .. 

pas; os maiores s ao navegav eis. 

Nas cidades há uma preocupaçao com·a 
area verde. Na planificação dos conjuntos habitaciQ 

.. .. 

nais a maior area e destinada ao verde. 

Em nossas andan�as pelo interior 1.10
.. - .. pais n2.o vimos matas. A terra e toda aproveitada pa-. 

ra a agricultura ou a pecuária. Os mananciais de Ó.
gua são protegidos por severas leis e o desmata.r.iento 

,. do que ainda resta da floresta e severamente proibi-
do. 

Nos centros urbanos as leis favorecem 
a preservaçao do meio anbiente, no que diz respeito 
ao barulho e, a qualid2,de do ar. 

As rodovias, quando passam passao por 
. . . . ,,. - , 

bairros residenciais, Ja. estao colocando muros a.cus-
ticos e morros artificiais com a finalidade de redu
zir o barulho. 



,, -

As industrias sao obrigadas a colocar 
-filtros ?nti-poluentes, para nao agredir o ar. 

,, 
. Dentro das fabricas, a luta dos Sindi-

e atos e cada vez maior, para que as empresas in.§. 
talem equipamentos de proteção coletiva (contra 
o barulho, por exemplo), em vez da proteção in
dividual.

Uma das principais lutas do Sindicato 
dos Moradores de ura bairro que visitamos era o 
plantio e a manutenção dos jardins. Foi, a par
tir dai, que o Sindicato começou a se organizar 
e: a se fortalecer. 

No vale de Moutiers, a principal quci 
xa dos moradores era de que a Rodovia que está 
sendo construida para os Jogos 01:impicos de In -
verno do ano de 1992, estava agredindo o vale e 

desc ar ac teri zando 

a 

pais ager.1 ! 

3f3.3'. Condições (Educação, He.bi-de Vida Saud e, 
taç ão) 

,Educação 
' 

- A crianqa tem a.e osso a Escola
,, 

3 escola mat0rnal, Publica� a partir dos anos, na 

em todas as escolas. A partir dos 6 anos, a escola 

é obrigatória e é garantida ao jovem até -os 17 a-

nos. 
�\ partir .. d9s. 9 anos, a crianq a 

. ,, Ja começa

a estudar a questão dos impostos�· como são cobra -

dos e em que são aplicados •. t-. Escola PÚblica, e de 

nelhor··qualidadê;-qÚe a· Escola Privada. 

/_+7 

" ' 



., ,. 
. 

t Universidade e publica e gratuita e o 
acosso a ela nã.o dc,pende de vestibular; quando o es 
tudante prova que não te-m condiçÕ8s financeiras, e-
1 e ganha uma bolsa de estudos par a a compra do ma
terial escolar. 

Em bairros onde moram mui tos imigrantes, 
uma das grandes dificuld2.des é o grande percentual 

., 

de filhos de imigrantes na escol�. Ha escolas onde 
100% dos alunos são filhos de imigrantes, o que di-

Ha ficulta mui to a unida.de cultural. 
., 

de que não ultrapasse de.3()% o numero 
imigrantes em uma escola. 

uma proposta 
de filhos de 

Outra questão positiva é o atandicanto 
aos d�ficientes. Hi uma experi�ncia em que os defi
cientes (crianças mongolÓides) estão sendo integra
dos� escola normal, tendo um atendimento específi
co, em classe especial. Conhecemos uma dessas ela.§. 
ses em uma Escola Primária, em VIENNE. 

., 

Saude 

1.'. própria condição do salário dos traba -
'�! \, 

., • 

lhadores franceses, fruto de sua h'istoria de l11illas, 
lhes garante boas condições de s�ude e a alimenta-

� , 

ção rica, farta e variada e outro fator que lhes da 

essa garantia. 
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Os postos de saúde são bem organizados o 
oferecem bom atendimento, sem a neces�idade de se 
buscar imediatàmente um hospital, di�te de qual 
quer situação. Há postos de saúde ,onde é possível 
a realização de micro-cirurgias, sem a hecessidade 
de hospitalização. 

Nos hospitais que visitarJOs, ·a sofistic� ,. . çao tecnologica permite o melhor e mais moderno ti
po de atendimento aos pacientes. Há facilidade de

. I\ ambulancia para o transporte dos doentes e há heli. ,. 
copteros para o transporte de pacientes em estado
r.rui to grave. 

l preocupação dos Sindicatos é de que o., , governo esta deixando de investir em saude , para 
• • .,. ;* ,, investir no setor publico, e tambem ha pouco inve..§. 
timento na medicina preventiva. Há pouca preocupa
ção, por parte dos Sindi·catos, com a questão do a
tendimento médico nas fábricas e nas escolas, on-
de, segundo eles, o serviço e deficiente • 

Habitação 

i.. As condições de moradia sao nruito boas. 
I\ � ., Todas as casas tem seu aquecimento e sao conforta-

veis. Os trabalhadores de mais baixa renda mora.r:1 
em conjuntos habitacionais nuito bem construídos e 
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1rba.nizados. As pessoas mais ricas moram em casas 
r�Órr eas. O preço dos alugw:,is é bastante alto em r_g 
lação ao padrão de vida da população. 

A C.S.F. (Confederacão dos· Sindicatos 
, 

as Familias) fiscaliza a condição dos imóveis loc_g 
dos e defende o direi to do inquilino, em e aso de ir 
rc,gularidade. Para o inquilino que tiver mais de 
dois filhos, o governo subsidia parte do aluguel. 

A politica econômica garante Ros trabalh-ª, 
�ores a tranqüilidade de poder pagar um aluguel, 
sem ter necessariamente que comprar ur.1 imóvel. 

• I\ • Uma das exper1enc1as mais significativas 
,10 valorização da pessoa no projeto de uma cidade 
DÓs vimos no Bairro da Democracia, em Vinissieuse. 

,.

·�m Conjunto Habitacional de dez edificios em per-
fci t�s condições de uso teria sete de seus edifi
ci.os demolidos, par a ofiJr ec er melhores condições
Jc espaço aos r..1oradores ,e ·para hunanizar ó bairro.

Quem enfrenta grande problema na questão 
'-1a mora.dia são os imigrantes. Mui tas vezes não con 

-
,. 

3eguem a locaçao de um imovel, pelo simples fato 
,1e ser em imigrantes, principalmente os 
o marroquinos.
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..u-geiinôs 

Vimos também pessoas que habitam em rao 
radias que deixam muito a desejar; semelhantes ao� 
nossos cortiços. São prédios destinados à demoli
çao, ocupados por imigrantes ou pessoas desempregg 
das, sem luz, sem �gua e sem aquecimento. Foi a si

tuação de pobreza mais gritante que nós vimos. 

3.3.4. Organização das Cidades 

Como já dissemos anteriormente a poli ' -

tica de descentralização da indústria tem seus pon 
tos negativos, mas contribui para a questão da ur
banização das cidad�s. 

, 
!-.. organização das cidades está mui to 11

gada a sua administra.Tão. Se esta é de esquerda, a- . ,. 
sua prE",ocupaçao maior e com os trabalhadores do
baixa renda: a questão da moradia, lazer, etc. Se 
e de direita, a preocupação maior� com os �ue n�o 
são da classe mais pobre. 

Não se pode ignorar que é a pressao 
dos gr!-1-pos organizados que faz cot1 que as Prefei t.11 
ras de direita façam alguma coisa em favor dos tr-ª 
balhadores. 
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Â questão da disciplina e da organização

A • - .-"\ 

no transito nos chamou a atençao. Mesmo com o tran 
. . 

, . 

-

sito intenso que ha nas grandes cidades, nao perc� 

bemos em nenhum mo mento irritação, nervosis-mo ou a
-

gressoes verbais, por parte dos motoristas. Os pe-

�sstres são respeitados. O atro pelamento de um pe-
,,. • A . -

destre ic.1plica em serias advsrtenciRs, cassaç ao da

licença ou at� prisão do motorista, conforme"' º ca-

so . 

3.3.5. Grupos Humanos (Criancas, Jo vens, Mulhe
res, Velhos) 

Crianças -

Virilos· muito poucas criancas n a França 
1

_ principalmente nos grandes cidRdes, como Paris e

Lyon. Vimos tamb6tl qu0 a criança, desde r.1ui to pe-
,, , 

quena, e afastada da familia durant0 todo o dia,

eCT função da atividade profissional dos pais. 

As E:-sco las e creches oferecem todc1s BS

condições de infra-E:,strutura para que a crianç a

, 
passe la todo o seu dia .• 

Vimos ainda, como acontece 2.qui no Era-
" . - ' 

sil, muita dependencia das crianr'aS co m relaçao a

televisã.o . 
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ii.s cri.anças, principalmente os filhos d
mili t t - 1..., 

an es' estao organizadas na 1
;'\ C E e� - C . � .. •. • üÇao at·""' 

lica das Cri ) 
.:: 

- -anças , que tem a r:iesma linha de forrr
çao e atuaçao do Mi'i.C (Movimento de Adolescentes .e
Crianças) aqui no Brasil. 

Jovens 

· Como ·' f · , Ja a 1rmamos antes o J'over1 r. 

( 
' < ' v 

p�incipal vitima do desemprego. Na Escola, a exi 
gencia de uma sociedade competitiva se reflete mu_j 
to, e o jovem, para se afirmar, tem que ter um bor' 
d;sempenho. Isto cria em muitos um=1. situação de é'J. 
gustia. 

Os jovens militantes ·estão organizadni 
na JOC. A militância é mu.ito dificil, pois quan6::, 
tentam fazer um trabalho de conscientização nos J, 

�ais de trabalho, são mandados embora . Encontran, 
as vezes, dificuldade de se reunir, por falta rJ 
local próprio. 

O trabalho temporário

letivo dificultam a organização 
ç ão dos jovens. 
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. :- . 

Observamos que a maioria dos militantes
-da JOC 9&� jovens estudantes, filhos de trabalhado

res, sendo que alguns poucos já são trabalhadores
tar.1b em. 

Foi-nos dito que.a maioria dos jovens 
trabalha no setor da prestação de serviços. É este 
setor que absorve, nas grandes cidad.es, a maioria 
e.os jovens oriundos do campo e das pequenas cida
des. 

Mulher 

J.".. situação da mulher não é diferente da 
dos demais pai ses capitalistas, pois as mulheres 

., 

enfrentam �ambem a dupla jornada de trabalho. 
- ., 

., N�i.o ha discriminação de salario para o 
.. tr aqalho igual e todR.s 5.S trabalhador as tüm os me.§. 
r.10s direitos trabalhistas garantidos, inclusive as 
domésticas. 

., , A 

Ha o direi to ao aborto ate o 3º mes de 
gravidez •. .l gestante tem o direi to ao acompanhamen

, ' to pre-natal e a licEmça mr:1.ternidade, de 120 dias.
., 

Ha uma grande participação da nrulher tr-ª 
balhe.dora na economia do pais. Ela 
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., 

esta presente, 
.--. -

principalmente no setor de prestação de serviços , 

como. comércio, educação, assistência social e mui

to pouca participação na indústria. 

, 

Porceber:ios que o machismo ainda e grande,

até mesmo dentro do Movimento. �s religiosas nao 

podem ser ,".ssistentes da 1.CO, na França.. Este ser-

viço é· reservado aos padres? 

yelhos ..

A expectativa de vida é muito grande na

França. Vioos várias pessoas de idade avanç ada, gQ.

zando de perfeita saúde e lucidez. O que nos cho-

tanto foi o isolamento em que vivem oscou, no en , 
1 ·• t d s tt ou n� 11Cl1nic asvelhos nas "Casas de ,4posen a o 

Especializadas"• As condições do conforto e atondj.
- 1 is mas a pessoa ficamanto sao as melhores passive , 

isola.da do sua famÍl.1a. Não convive mais cor:1 os f1

lhos e os netos. 
O governo procura construir, cad.! vez

.asilos• Com isto os filhos veem com
r:1ais, melhores 
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·u".turalidade o internamento de seus pais idosos,
- " 1ois afinal os filhos procisam trabalhar e nao tem

_ondiçÕes de cuidar deles.

3.3.6. Organização .!Uternativa dos Trabalhadores 

Uma outra forma de organizaçao dos traba
··11,1.dores que nós vimos foram as Cooperativas. Vis,1
-�r:ios a Cooperativa de Carpintaria, de Nior, e a
e, Vidn�., em Toulouse. Em ambas o processo coopera

tivo e a democracia são garantidos. 

,, 
3.4. Jdeologico 

3.4.1. Jdeologia do Governo 

O Estado, como braço do capitalismo, pro
cura divulgar só aquilo que é do seu interesse. Os 
·1:eneficios da Comunidade EconÔr.iica Europeia, os b..Q
noficios do 8mprego tempor�rio, são apenas dois e
xemplos de que a ideologia se instala na cabeça
dos trabalhadores, que passam a defende-la, sem n_a
dR questionar.

A idéia de que os velhos devem ser afas
tados de suas far.1Ílias, para que possam descansar, 

,, nada mais e do que a necessidade de se valorizar a
-mao de obra produtiva, os mais jovens, e marginali

. ., -zar aqueles que Ja nao produzem. 

Per e ebemos uma preocupação com a· his tÓri 1.
do país, sem uma relação mais conseqüente com os 
fatos históricos que marcaram a luta dos trabalha
dores, como por exemplo,· as construções milenar os, 
os belos monumentos. 

Sempre tivemos a preocupaçao de destacar 
que todas as condições de vida favoráveis que hoje 
desfrutafi o§ ·trabalhadores franceses são fruto da 
história do luta, de resist�ncia e de organização 
dos mesc1os. 

Não pode!].1os esquecer que no Capitalismo 0.., 
cultura e passada de forma que interessa ao sist.Q 
ma e na.o aos trabalhadores. 

Uma outra sutileza da ideologia capi ta.liD, 
,ta, mui_to forte entre os franceses, e o "segredo 

. , 
. 

, do salario". Foram; inumeras as vezes que pergunta-
mos p·elo salário das pessoas e nunca obtivemos uma 
resposta objetiva. 

Para nós, não revelar o salário ao seu 
companheiro significa não se igualar a ele e, por
tanto, não partici9ar com ele das mesmas lutas. 
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4 Ideolo_gj.-ª._dos Patrõe�3 . ..  2. �---· 

f' sistema que explora os trab_g
; explora os traba -lhadores franceses e o mesmo que . ; i a ideologia e a me§lhadores brasil8iros. Por sso, , 

Prática usada pelos .pâtrões e pelo gove�no ema e a 
. s foi um pouco mais detambüm a mesma. O que vimo 

r um'- 1 · - talvez por se · sutileza na forma de exp oraçao, 
mais

t i· s desenvolvido e com os trabalhadorespais ma 
organizados•

Vimos que os patrões, quando
t s intimi-f azem greve, envi �m c ar a os trabalhadores com a

S far.1ilias ameacar.1 os grevistas démdo as sua ,., ' · 
� ubs ti tuiç ão por companheiros desempregados•

O desemprego serve
Vª Para os patrões e lhes eto do reser 

r me..n tido"·por isto lldeve se, 

.,·! t·· 

como ex�rci
favorável· ,

o ·s patr8es montam comit8s· de empresa, P-ªr-as,Lrnp-ed-ir. a organização dos sindicatos dentro doslocais de trabalho; fazem passar a imagem da empresa fam:Ília, criando uma dependência do trabalhador. Vimos isto na Bosh, na Michelin e na Ci troen, ondeestá politica é empregada com muita. habilidade. T;,.gb ém fazE:m passar a imagem 
instala no Terceiro Mundo
balhos desses países.

de que. _a empresa que so
esta beneficiando os tra-

Para muitos trabalhadores franceses o 0gprego é considerado um "benefici� rr do patrão. Entraos portugueses este sentimento é mais forte ainda, pois eles consideram o emprego na França uma coisa, 
. mui to boa, que lhes tirou da mis eria em que vi viam

em sua tGrra.
Quando o Sindicato tem uma conquista de.n

, . tro de uma fabrica, a er.:1presa procura mostrar aqui-
lo como uma 11dádi va II e tenta desc arac teri zar a con
quista. -Nas ránritas onde há _grande rotatividadG i�
to é mais significativo, pois os novos não ficam s-ª
bendo quem conseguiu aquela vantagem.
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4. O QUE PENS.��1108

.. 
,.: - ·o.ma· avaliação critica -

Encerrando o relato de nossa visi-
' l ' I �- • r ', J� • ,: •

1 

� 

t;:i. R "...CO da Frariça, quc;rér.1os faz.;c;r uma rapida t".VA -
• 

L • 

.. LiítC;..O CRJ_'.l'ICt. do que; vimos, ouvir.1os e, observamos. 

Tudo o que relatamos aqui foi o 

que entender.1os de toda uma realidade bastante com

plexa. Podemos tE::r nos enganado em algumas afirn1.s 

ç êí os, mAs foi aquilo que conseguimos captar. 

Não tivemos a pretensão de �presen 

tar um rotrRto fiel da França, r.1as apenas um flash 

a.�,quilo que vivenciamos e que nos foi passado.

Dividimos esta nossa observação em 

dois focos. O pri.crniro se qirige para n t .. CO e o se

gundo, mais amplo, pro_'a_,ftsociedade em geral. 

"" j �i ... J�.c .o. 

Uma das coisas que nos chamou a a-
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tenção durante todo o intercâmbio foi o carinho de 
que fomos alvo por parte dos companheiros da Fran
ça. Em cada lugar que chegávamos havia sempre al-

.. ' 

guem a nossa espera, que logo nos parecia um velho 
amigo. 

A organiza·ção das visitas e da estada en 
todas as cidades e a preocupação do Secretariado 
Nacional em nos mostrar, de início, uma visão ge
ral da Fran� a, da Igreja e da hCO francesa, foram 
para nos muito significativas. 

Fere ebemos uma grande articulação entre 
as coordenações, tanto de setor ou diocesana e � 
coordenac:;ão nacional, na programação e realização 
de todo o programa de intercâmbio. 

Não nos passou despercebido que há dife
rentes niveis de consciência e participaçêo dos nli 
litantes em diversas regiões. Em alguns locais a
chamos o �ngaj amento dos militantes mui to frágil. 

Nas poucas reuniões de Revisão de Vide Q 
.. 

pera.ria de que participamos ti vemos dificuldade e�1 
ver o uso do Método da :co (Ver, Julgar e Agir) en 
todos os seu� passos • 

Em algumas pudemos constatar que se 
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1. 

;frbs não cons eGuir:1os pe:rc eber em nenhuma delas um 

AGIR comprometido. 
-

Infelizmente nao podemos dizer que todos 

DS r.1ili tantes .. que encontramos tenham um forte eng_g 

jamento, Encontrar:1os alguns for:;emente engajados 
.,. .,. 

nos Partidos. Politicos, Sindicatos, como ·car.1ber.1 8ij

(�ontramos mili tan·l >es sem nenhum engajamento con ·-

Uma das coisas que nos aguçava a curiosí". 

rlade e�ca a forma de pa:L'ticipação de militantes cl<J 

T) ar-i:;idos ou Sindicatos diferentes na mesma equipe.

Pe:ccebemos qu'e'; · er:1 nome de ur.1a convivência pacif1. 
. . .... � -� / .:. ' �.: ...

. .

ca, os co�1pan_peiros não discutiam as divergências, 

u que não · 1-eva, no nosso entendimento, a um cresc.i..

mento politico do militante ou do próprio Movimen-

to.

Na vida de algumas equipes com que esti -
.,. 

vemos em contato, percebemos que ha uma certa de-

pendén<,fa da Equipe com relação ao l.ssistente. Ch'e .... 
gamos a vivenciar o fato de uma reunião de equipe 
não se realizar no dia previsto, porque o padre n-;::o 
p0deria participar. Mesmo durante a reunião, senti� 
mos que ela é coordenada pelo padre, que tem a Úl t_i 
ma palavra. Entendemos que a importância da pr es en-
ça do ,\ssistente na Equipe é para contribuir na vi�
da da mesma, animando-a e auxilÍando o militante n'a· 
questão da ligação Fé x Vida, mas quem deve coorde
nar e dar uma direção ao Movimento são os leigos, 
Se não fosse assim, não terian10s como explica.r a vi 

- I\ da de tantas Equipes da il.CO do Brasil que nao tem 
,\ssis tentes. 

A Sociedade 

.,. 

O que colocamos ate agora foi a nossa ob .. 
servaçao, olhando para dentro do Movimento. 

Mas, estivemos em contato com uma sociedg 
de diferente da nossa, com cultura e valores dife � 
rentes. Nessa sociedade, com um padrão de vida ele .. 
vad:Íssimo em rêlãção ao nosso, vimos um consumismo 
exagerado. Tudo e motivo para as pessoas comprarem 
mais e mais. Mesmo na alimentação vimos exagero, cg 
mo já dissemos em outra parte deste relatório. Para 
nós foi muito dificil conviver com uma mesa tão faJ 



ta, tendo a lembrança da mesa vazia da maioria 

do,i trabalhadores brasileiros. 
,,. ,.-.,l; -intercambio foi uma trocaO nosso 

-
,,. , de- expericncia para que nos, Cl.ili tantos cr·is-

t�os da ,":.CO, possamos dar a nossa pP..roela de 

contribuição na construção de uma nova socied.fà. 

de. 

� sociedade que sonhamos e que es-
, � ta do acordo com o projeto do Reino de D0us e 

a sociedade socialista. 

Temos clÉ'..ro que a França nao 
I , I 

i pais socialista; e um pais capital sta. 

e Ur:l 

.. ;-,-

:� QUE P ;·�sso os TR':.B . .:'.LH ".DORES FR1".N,;_ 

CESE$ EST:".O Di1. C-ONQUIST ,".. DO SOCI :.LISl� ? ESTl� 
-:·· ; ... .,. ,. • . i· � 

:1.}JS · DIFfc.11 ou Mi'.IS F.�c11 --? r-

-�. .

, E.nos, trabalhadores brasileiros?
_j -
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Para terminar, gostaríamos mais uma vez
de ressaltar a importância deste intercâmbio na 

troca de experiências, na vivência da reali�ade d-1.
�lasse trabalhadora francesa, que nos ajudou e nos
�ncentivou a continuar na luta por uma soei edade

' de justiça, garantindo uma fidelidade absoluta a
rtossa classe e a Jesus Cristo. 

"º A G I R É L I B E R T .i1 D O R". 

Rio de Janeiro, fevereiro de 1990 

DELEG�Ç1to Dil ACO DO BRASIL 

NA FRANÇiL 
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